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Zemědělci oslavili konec žní v Hradci Králové
Konec žní oslavili zemědělci
v polovině září v Hradci Králové,
kde se uskutečnil již 18. ročník
Královéhradeckých krajských
dožínek. Po třech letech se letošní
oslavy uskutečnily opět během
dvou dnů. Šimkovy sady v Hradci
Králové zaplnili vystavovatelé
zemědělské techniky i hospodářských zvířat, konaly se zde dožínkové trhy a své výrobky na nich
nabízeli regionální producenti.
Během dožínek byli oceněni
nejlepší zemědělci z rostlinné a živočišné výroby a úspěšní studenti
středních škol se zemědělským
zaměřením. |
Pokračování na straně 9

Slovo hejtmana
Milí
spoluobčané,
tak jako byl
předchozí měsíc
začátkem nového
školního roku,
s říjnem se hlásí
příchod podzimu.
V letošním roce do něj většina z nás
vstupuje s obavami, jak v souvislosti s nastalou nepříznivou energetickou situací nadcházející období
přečkáme. Jak moc to ovlivní naše
životy, naše zvyklosti, komfort,
národní ekonomiku a tím i naši
budoucnost.
Přesto ale věřím tomu, že to opět
dokážeme překonat a společně
zvládnout. Nepůjde to samo ani
lehce. Musíme si „rozdělit úkoly“
a s nimi i tíhu.
Ten nejzásadnější je nyní odpovědností vlády, která již podnikla první
kroky, když zabezpečila dostatečný
objem energií pro letošní zimu. Věnuje se různým druhům kompenzací a připravila návrh na zastropování energií, což je klíčové pro

to, abychom zajistili chod všech veřejných služeb, nenechali padnout
živnostníky, podnikatele a pomohli
ustát těžké časy domácnostem.
Určitě je správné, že jsou na stole také návrhy kompenzací pro
průmysl, ale my, co jsme ve svých
regionech blíže specifickým podmínkám a problémům v jednotlivých oblastech a také v denním
kontaktu s občany, si velmi dobře
uvědomujeme, že doposud přijaté
kroky pravděpodobně nebudou
dostačující. Je tedy naším úkolem
dále jednat a tlačit vládu, aby průběžně vyhodnocovala efektivitu již
přijatých opatření a nezavírala před
případnými disproporcemi oči.
Bude třeba vracet se k problematice
energií především pro nízkopříjmové skupiny obyvatel a průmysl, který by byl i přes dosavadní opatření
v existenčních problémech,
a případně opatření revidovat, či
doplňovat. Možná je čas začít uvažovat i například o prolomení tabu
v souvislosti s podmínkami tzv
nedovolené podpory průmyslu.

Společně s dalšími hejtmany jsme
již k neprodleným krokům na vládu apelovali prostřednictvím veřejné výzvy a opakovaných jednání.
Já jsem ze své kompetence připraven nadále pokračovat v jednáních
s dodavateli i vládou, abychom
zajistili potřebný dostatek energií
a díky tomu rozsah všech veřejných
služeb ve všech oblastech, za které
jsme odpovědní.
Vnímám také různý rozsah dopadů této situace, a proto chci hledat
s kolegy další možnosti kraje
v souvislosti s energetickou krizí
nad rámec kompetencí a opatření
státu. Byl bych rád, abychom byli
schopni občanům i firmám v našem kraji nabídnout bezplatnou
poradenskou službu, jež jim pomůže se v energetickém systému
zorientovat a využít podpory pro
konkrétní případy v maximální
možné míře. Chci například zvýšit
podporu kraje potravinové bance
a neziskovým organizacím v sociální oblasti a v rámci dotačních
programů se zaměřit na nový

program podpory oddílů a organizací na volnočasové aktivity dětí
a mládeže.
Dovolím si vás všechny požádat, abychom nečekali zázraky
na počkání, neupínali se k slibům
na snadná řešení, ta v současné
situaci neexistují.
Musíme umět čelit změnám,
a jsou-li nepříznivé, hledat cesty,
jak je důvěryhodně řešit a obrátit
zase v prosperitu.
A úkolem vlády je, aby její členové
byli lídry v řešení nastalé krize
a těmi, kteří nám budou svými postoji, kroky a informacemi dodávat
potřebnou míru ujištění, že to společně zvládneme. Za sebe vás pak
mohu ujistit, že využiji všechny
možnosti, abych ze své kompetence
hejtmana i senátora při projednávání s vládou na toto apeloval.
Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Více o energiích
můžete číst na straně 6.
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Žďár nad Metují oslavil titul krajské Vesnice roku 2022
Výsledky letošního ročníku
soutěže Vesnice roku jsou v Královéhradeckém kraji známy již několik týdnů. Na konci srpna se ale
uskutečnilo slavnostní předání
všech udělených cen. Ceremoniál
se konal v obci ověnčené Zlatou
stuhou – Žďáru nad Metují, který
náš kraj reprezentoval v celostátním kole soutěže.
Nejlépe hodnocená obec dokázala zajímavou formou představit
všechny hodnocené oblasti soutěže, jako je důraz na koncepční
rozvoj, financování obce, spolkový a společenský život, podpora
volnočasových aktivit, podnikání
nebo péče o stavební fond, veřejnou zeleň a krajinu.

„Za posledních 25 let jsme
významně investovali do infrastruktury, a především do rozvoje bydlení, čímž se nám podařilo
zastavit úbytek obyvatel, a naopak nastartovat jeho přírůstek.
Před rokem 2000 zde žilo asi
420 obyvatel, dnes zhruba 680.
Ve škole bylo jednu dobu jen
13 dětí, v současnosti až 55. Díky
příjmům z provozu turistické
ubytovny nejsme závislí jen
na daňových příjmech a tvoříme
si finanční rezervy. V současnosti pracujeme na digitalizaci obce
a snažíme se připravit na energetickou krizi,“ hodnotí starosta
Pavel Šubíř a dodává, že během
roku se v obci uskuteční více než

desítka kulturních a společenských akcí.
O titul Vesnice roku se
v Královéhradeckém kraji letos
ucházelo 13 obcí. Odborná porota všechny navštívila a následně rozhodla o vítězi a dalších
oceněných.
Na druhém a třetím místě se
umístily Dobřany (okres Rychnov nad Kněžnou) a Havlovice
(okres Trutnov). Odborná porota
dále udělila bílou stuhu za činnost mládeže Ohnišovu (okres
Rychnov nad Kněžnou). Za péči
o zeleň a životní prostředí získalo zelenou stuhu Pohoří (okres
Rychnov nad Kněžnou). Oranžovou stuhu za spolupráci obce

se zemědělským subjektem má
Stračov (okres Hradec Králové).
Dalších sedm zúčastněných obcí
obdrželo cenu hejtmana.
„Ocenění nejsou jen symbolická, ale pojí se s nimi také
finanční ohodnocení. Zlatá stuha znamená pro vítěznou obec
milion korun na další rozvojové
aktivity. Královéhradecký kraj jí
navíc přispívá na pořádání slavnostního vyhlášení. Finanční
odměnu získávají i obce oceněné
druhým a třetím místem, zelenou, bílou a oranžovou stuhou
nebo některou z cen hejtmana,“
dodává krajský radní pro regionální rozvoj Adam Valenta. |

Dvanáct klientů sociální péče našlo nový domov Datový portál KHK
Královéhradecký kraj dokončil v Třebechovicích pod Orebem
výstavbu dvou rodinných domů.
Za necelých 32 milionů korun
včetně DPH zde vzniklo nové zázemí pro pobytové sociální služby
s celkovou kapacitou 12 lůžek,
která nahrazují služby ústavního
charakteru.
„Naší snahou je uzpůsobit
sociální služby a ústavní zařízení
tak, aby se co nejvíce podobaly
běžným domácnostem. Výstavbou dvou rodinných domků
v Třebechovicích jsme konkrétně
nahradili dvanáct lůžek Ústavu
sociální péče pro mládež v Kvasinách, a stávajícím či budoucím klientům se zdravotním
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postižením nabídneme v Třebechovicích život v přirozeném
domácím prostředí, srovnatelný
s běžným životem jejich vrstevníků,“ říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za sociální oblast.
Projekt nazvaný Transformace
ÚSP pro mládež Kvasiny-výstavba
v lokalitě Třebechovice pod Orebem
nahrazuje kapacity sociálních
služeb ústavního charakteru. Královéhradecký kraj novými službami komunitního charakteru řeší
deinstitucionalizaci péče o klienty
a nevyhovující strukturu kapacit pobytových sociálních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným
postižením. Podobné typy nových

zázemí již kraj vybudoval v Kostelci
nad Orlicí a Týništi nad Orlicí.
„Na ploše pozemku o rozloze
zhruba 3 200 m² jsme za necelé
dva roky postavili dva rodinné
domky o zastavěné ploše dvakrát
316 m² a vybavili je nábytkem
a potřebnou elektronikou. Obě novostavby – jejich pokoje, společné
prostory a sociální zázemí – jsou
přízemní a postavené tak, aby vyhovovaly současným standardům
pro služby v sociální pobytové
péči. V rámci projektu za celkovou
cenu 31,2 milionu korun jsme
ještě upravili okolí domů včetně
příjezdové cesty,“ doplnil náměstek Pavel Bulíček za oblast investic.
Poskytovatelem komunitního
bydlení v Třebechovicích pod
Orebem je příspěvková organizace
Královéhradeckého kraje Ústav
sociální péče pro mládež Kvasiny,
který je určený pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Klienti musí mít bydliště
v Královéhradeckém kraji, nebo
musí prokázat vazbu na kraj.
Zařízení v Kvasinách poskytuje
dva druhy pobytových sociálních
služeb: službu pro osoby se zdravotním postižením v kapacitě 65
lůžek osobám od 19 let a službu
chráněné bydlení. |

slaví další úspěch

Ministerstvo vnitra ČR ocenilo
Datový portál Královéhradeckého
kraje za projekt Datový katalog
otevřených dat a Datový portál
KHK. Cenu ministerstva vnitra
za inovaci ve veřejné správě pro
rok 2021 převzal náměstek Pavel
Bulíček spolu s realizačním
týmem. Datový portál nově patří
mezi nejinovativnější krajské
projekty v Čechách.
Královéhradecký kraj získal
Cenu MV za inovaci cílenou
na občana, ve které odborná
komise hodnotila zejména
inovativnost, pozitivní dopad
na veřejnost, zapojení uživatelů
do vývoje řešení a uplatnitelnost i v dalších organizacích
veřejného sektoru.
Datový portál je informačním
místem pro občany z veřejně
dostupných a otevřených dat
pro Královéhradecký kraj. Data
jsou zpracována do uživatelsky
přívětivých formátů a předávána
transparentně veřejnosti formou
infografik, zajímavých přehledů,
statistických a mapových výstupů a datových karet. O kvalitě
datového portálu se přesvědčte
na www.datakhk.cz. |

Z DOPRAVY

Začala výstavba obchvatů Nové Paky a Jaroměře
Ředitelství silnic a dálnic zahájilo na začátku podzimu výstavbu
dlouho očekávaného obchvatu
Nové Paky na silnici I/16 a také
obchvatu Jaroměře, který naváže
na dálnici D11.
„Jsem rád, že výstavba nových
komunikací není pouze o dálnicích D11 a D35, ale konečně
se dočkáváme tak významných
infrastrukturálních staveb, jako
jsou obchvaty měst na nejvytíženějších tazích. Obchvat Nové Paky
je velice významnou stavbou,
na kterou místní čekali opravdu
dlouho. Zahájením obchvatu
Jaroměře se místním také uleví,
protože i když se D11 posunula,
tranzitní doprava stále jezdí přes
město. Pro další rozvoj regionu je
rozvoj dopravní infrastruktury
naprosto nezbytný. A všichni
netrpělivě očekáváme zahájení
stavby obchvatu Náchoda,“ uvedl
hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček.
Obchvat Nové Paky
Nový obchvat, který povede
z Kumburského Újezdu až do Vidochova, odvede z města veškerou
tranzitní dopravu, čímž dojde

jící jsou také křižovatky u železničního podjezdu a s Komenského ulicí.
Součástí stavby je 16 mostů
a 22 protihlukových stěn o celkové
délce 4 180 metrů. Po zprovoznění
obchvatu bude stávající silnice
I/16 převedena mezi silnice III. třídy, což umožní zakázat vjezd těžké
tranzitní dopravy do města.

k zásadnímu zvýšení bezpečnosti
a plynulosti provozu. Obyvatele
Nové Paky čeká významné zlepšení životního prostředí díky snížení
emisí a poklesu hluku.
Současná silnice vedoucí přes
Novou Paku je místem častých
dopravních nehod. Mezi doprav-

ní závady patří především zúžení
komunikace v úseku od firmy
ZPA až k podjezdu pod železniční tratí, dále mezi Komenského
a Kotíkovou ulicí a také v místní
části Vrchovina. Dalším problémem je malá podjezdná výška
pod železniční tratí, nevyhovu-

Úleva pro Jaroměř
Na konci září zahájilo ŘSD
také stavbu severovýchodního
obchvatu Jaroměře. Silnice o délce
6,6 kilometru odbočí z kruhového
objezdu u Hořenic vybudovaného
v rámci stavby dálnice D11 a u Velkého Třebešova se napojí na obchvat České Skalice. Nová silnice
bude stát 688 milionů korun bez
DPH.
Obchvat Jaroměře odvede tranzitní dopravu z centra města, kudy
i po dokončení dalšího úseku
D11 dál projíždějí auta a kamiony
mířící z Polska na Hradec Králové
a naopak. Nejvýznamnější stavbou ze 45 plánovaných objektů
na trase obchvatu bude zhruba
600 metrů dlouhý most přes Labe
a říční nivu. |

V regionu jezdí jiné vlakové soupravy, než které kraj objednává. Žádá nápravu
Královéhradecký kraj opakovaně jedná se zástupci Českých drah
o problému nasazování jiných vlakových souprav na území regionu,
než které objednává. Z důvodu nedodržování smluvních podmínek
kraj drážnímu dopravci vystavil
od konce roku 2021 do dubna 2022
sankční protokoly v celkové výši
přesahující 11 milionů korun.
Za poslední tři měsíce hrozí dopravci další sankce přesahující
14 milionů korun. Celkem tak
musí být dopravce připraven
za sedm měsíců na pokutu už
ve výši 25 milionů korun.
Pro kraj jako objednatele veřejné osobní dopravy je na prvním
místě zajištění dostatečných a odpovídajících kapacit pro přepravu
cestujících na jím objednávaných

spojích. Situaci se proto snaží
aktivně řešit.
„Máme pochopení pro to, že České dráhy mají obrovské problémy
s opravami vozidel, ale to neznamená, že budeme nečinně přihlížet
na to, že námi objednávané spoje
neplní požadovanou dopravní
obslužnost. Svolali jsme proto další
jednání se zástupci Českých drah,
na kterém jsme chtěli slyšet řešení
nastalé situace. Za sedm měsíců
máme vyčíslené pokuty ve výši
25 milionů korun za neplnění
smluvních podmínek. Je pro nás
nepřijatelné, aby na frekventovaných spojích dopravce nasazoval
soupravy s menší kapacitou, než
kterou si objednáváme. Pokud
nedojde k nápravě, budeme nuceni
nadále veškeré pokuty dopravci

účtovat,“ vysvětlil hejtman Martin
Červíček.
Výše uvedené sankce neřeší
problémy, které zažívají cestující.
Řešení by podle hejtmana měla
přinést koordinace a užší spolupráce krajské společnosti OREDO
s Českými drahami při nasazování
objednávaných souprav.
„Přemýšlíme nad tím, kde a jaké
vozy z kapacitních důvodů musíme
nasazovat pro zajištění dostatečného komfortu pro cestující. Nejde
nám ani tak o to, jaký typ vlakové
soupravy na daném úseku pojede,
ale o to, aby měla dostatečnou
kapacitu a aby místo soupravy
s 200 místy nejela jen 100místná
souprava. S Českými drahami jsme
se dohodli na lepší koordinaci, kdy
naše společnost OREDO v případě,

že zjistí nějaké technické nedostatky, bude na Českých drahách
urgovat nasazení odpovídajících
jednotek. České dráhy na oplátku
přislíbily, že se zaměří na nasazování souprav s dostatečnou kapacitou, a to i v rámci meziregionálních
obměn jednotlivých vozů,“ doplnil
hejtman.
V případě krizových situací je
kraj připraven prostřednictvím
pokynu centrálního dispečinku
IREDO vyslat k posílení některých
vlakových spojů vozidla provozní
zálohy od autobusových dopravců.
Své podněty a připomínky
mohou cestující zasílat prostřednictvím kontaktního formuláře případně dalších kontaktů, které naleznou na webu
www.dopravakhk.cz. |
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DOTAČNÍ PROGRAMY

Na podporu hasičů i malých prodejen půjde přes 26 milionů korun
Prostřednictvím čtrnácti
dotačních programů hodlá
Královéhradecký kraj podpořit
rozvoj regionu. Je v nich možné
žádat o finanční pomoc s obnovou
místních částí obcí, budováním
cyklotras nebo provozem malých
prodejen na venkově. Žádat o finanční podporu bude možné od
1. prosince do 18. ledna.
„Větších změn letos doznaly
dotační programy zaměřené
na podporu sborů dobrovolných
hasičů. Původní dotační program
jsme rozdělili na dva, přičemž jeden cílí na sbory a okrsky a druhý,
nový dotační program, na okresní a krajské sdružení hasičů.
Obsahové náplně bodů všech
hodnotících kritérií budou zveřejněny, aby potenciální žadatelé
věděli, jaké mají šance a nepodá-

vali žádost zbytečně. Novinkou je
také to, že všechny žádosti o dotaci se budou podávat výhradně
elektronicky. Dříve to byla pouze
možnost, nyní povinnost,“ řekl
radní Adam Valenta odpovědný
za oblast regionálního rozvoje,
grantů a dotací.

Vedle hasičů se podpory dočkají
také svazky obcí, jednotky požární
ochrany i venkovské prodejny. Města
a obce mohou dále žádat o finance
na pořízení územních plánů, přípravu investičních projektů, obnovu
svých místních částí nebo rozvoj
a budování cyklotras a cyklostezek.

Pro obce do tří tisíc obyvatel je
pak určen program „Chytrá řešení
v regionu Královéhradeckého
kraje“, jde například o pořízení
strategických a koncepčních dokumentů nebo pořízení chytrých
technologií.
Živnostníci a drobní podnikatelé, kteří nemají více než
30 zaměstnanců, se mohou
ucházet o dotace na podporu
lokální ekonomiky – konkrétně na marketingové aktivity
a na tvorbu online rezervačních
systémů pro poskytování služeb.
Maximální výše dotace je
50 tisíc korun.
Pro sociální podniky je určen
dotační program na podporu sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji. Dotace může dosáhnout
částky 100 tisíc korun. |

Prioritou dotačních programů je vedle ochrany přírody také zadržování vody v krajině
Zhruba tři miliony korun hodlá kraj rozdělit v rámci pěti dotačních titulů pro oblast životního
prostředí a zemědělství. O podporu na ochranu včelstev, projekty
na zadržování vody v krajině či
enviromentální vzdělávání bude
možné žádat od 5. prosince 2022
do 6. ledna 2023.
„Pro náš kraj je vedle ochrany
přírody a krajiny prioritou zejména
zadržování vody v krajině. O této
oblasti se v posledních letech hodně diskutuje napříč mnoha sektory
lidské činnosti. Náprava mnoha
nevhodných opatření z minulosti je během na dlouhou trať a je
nutné je řešit především na celostátní úrovni. Přesto i všechna dílčí

opatření mají smysl a upozorňují
veřejnost na důležitost tohoto
problému,“ vysvětlil náměstek hejtmana Pavel Bělobrádek odpovědný
za oblast životního prostředí, zemědělství a vodohospodářství.
Dotace na opatření k zadržování vody v krajině podporují
zpracování projektové dokumentace zaměřené k realizaci opatření
v podobě zlepšení technického
stavu rybníků a malých vodních
nádrží, revitalizaci vodních toků,
obnovy mokřadů, preventivního protierozní opatření a řady
dalších opatření, které posilují retenci a akumulaci vody v krajině,
zvyšují zásobu povrchových vod
a navracejí rybníkům či vodním

nádržím jejich základní vodohospodářskou funkci.
V rámci environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty
kraj poskytne dotace na pořádání vzdělávacích akcí pro různé
skupiny obyvatel, exkurzí i vícedenních pobytových ekologických
výukových programů, vytváření
informačních materiálů i zřizování naučných stezek nebo expozic.
O podporu na celoroční činnost
a další rozvoj mohou žádat
střediska ekologické výchovy. Pro
všechny tyto účely má kraj připraveno 800 tisíc korun.
Dotace směřují také na včelařství – v roce 2023 konkrétně
na plošné preventivní vyšetření

vzorků na přítomnost spor moru
včelího plodu. Kraj na to hodlá
uvolnit 750 tisíc korun.
V rámci programu propagace
zemědělství a místní produkce se
podporují osvětové akce zaměřené na propagaci zemědělství,
lesnictví, myslivosti, včelařství,
chovatelství a pěstitelství včetně
prezentace odborného školství
a také na propagaci regionálních potravin. Cílem je zvýšení
povědomí veřejnosti o významu
zemědělství a příbuzných oborů
v oblasti praktické péče o životní
prostředí a podpoření odbytu
regionálních zemědělských a potravinářských produktů. Na dotace je určeno 400 tisíc korun. |

Obnovu venkova letos kraj podpoří 17 miliony korun
Žadatelé o dotaci z krajského
dotačního Programu obnovy
venkova si mezi sebe v příštím
roce rozdělí zhruba 17 milionů
korun. Tato částka se ale pravděpodobně ještě navýší.
„Také letos budou moci obce
čerpat podporu pro čtyři oblasti.
Příjem žádostí spustíme 7. prosince 2022 a ukončíme 25. ledna 2023.
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O přidělení dotace kraj rozhodne
nejpozději do konce června,“ říká
radní Adam Valenta odpovědný
za oblast regionálního rozvoje,
grantů a dotací.
Na občanskou vybavenost,
úpravu veřejných prostranství a rozvoj infrastruktury lze
získat až 1,2 milionu korun.
Prioritou je výstavba, rekon-

strukce nebo obnova místních
komunikací.
Na modernizaci prostorového
vybavení knihoven lze žádat až
200 tisíc korun. Peníze je možné
využít na obnovu vnitřního mobiliáře knihoven, modernizaci prostor a vybavení i drobné stavební
úpravy. Knihovna ale musí být
zapojena do systému regionálních

funkcí knihoven Královéhradeckého kraje.
Na nakládání s odpady poskytne kraj až 200 tisíc korun.
Dotace má pomoci předcházet
vzniku odpadů, snižovat jejich
produkci prostřednictvím zvýšení efektivnosti odděleného
sběru a materiálového využití
odpadů. |

FOTOSTRANA

Složky IZS předvedly své dovednosti na Bezpečném nábřeží
Na začátku září se v Hradci Králové uskutečnila oblíbená prezentační akce IZS v regionu. Záchranáři, hasiči i policisté a jejich partneři představili to nejzajímavější ze své techniky a práce. Na náplavce mohli diváci vidět ukázky schopností policejních psů, hořící pánvičku i spolupráci
složek IZS u dopravní nehody a při zásahu proti aktivnímu střelci. Akci uspořádal Královéhradecký kraj ve spolupráci se složkami IZS. |

Během simulovaného zásahu proti aktivnímu střelci členové zásahové jednotky signalizují, že
je bezpečno a pro zraněné mohou přijet záchranáři.

Jeden z vrcholů dynamických ukázek na Bezpečném nábřeží –- záchrana tonoucího z vody
vrtulníkem letecké záchranné služby.

Takhle to dopadne, když hořící olej na pánvi chcete uhasit vodou. Nikdy to takhle nedělejte!
Pánvičku stačí přikrýt pokličkou nebo vlhkou utěrkou a je po ohni.

Záchranáři při simulované ukázce ošetřují zraněného muže, kterého postřelil útočník na ulici.
Prostor nejprve museli zabezpečit policisté, poté povolali na místo i záchranáře.

Na Labi během Bezpečného nábřeží závodily posádky dračích lodí složené z příslušníků
jednotlivých složek.

Akce se v letošním roce zúčastnilo zhruba 3 000 návštěvníků.
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INFORMUJEME

Kraj bude mít dostatek energií pro zajištění veřejných služeb
Vláda České republiky v září
rozhodla o zastropování cen
energií. Tomuto rozhodnutí předcházela řada debat, z nichž vzešla
například i výzva hejtmanů krajů,
kteří požadovali zastropování
ceny energií pro maloodběratele – tedy jednotlivé domácnosti,
živnostníky a drobné podnikatele
– ale i další řešení energetické
krize pro průmyslový sektor.
„Rozhodnutí o zastropování
cen energií pro maloodběratele
vnímám jako správný krok. Nejenže tím stát pomůže se zvládnutím energetické krize drobným

podnikatelům a živnostníkům, ale
především jednotlivým rodinám
a domácnostem. V rámci několika
jednání hejtmanů s vládou jsme ale
požadovali také řešení energetické
krize pro průmysl, v rámci kterých
stát přislíbil pro firmy kompenzace.
Aktuální vládní návrh tak považuji
za první vykročení, jehož skutečné efekty bude třeba průběžně
vyhodnocovat, nezavírat před
případnými disproporcemi oči,
a vracet se k problematice energií
především pro nízkopříjmové obyvatele a průmysl, který by byl i přes
zmíněná opatření v existenčních

problémech, a případně opatření
revidovat, či doplňovat,“ zhodnotil
hejtman
Kromě zastropování cen energií
vládní návrh rovněž zahrnuje stanovení státního obchodníka pro
obchod energiemi, jehož úkolem
bude zabezpečit jejich potřebný
objem energií pro stát a veřejný
sektor, a to za ceny ve výši těch zastropovaných pro maloodběratele.
„Pro Královéhradecký kraj je to
dobrá zpráva. Díky tomu budeme
mít pro veřejné služby zajištěn potřebný objem energií. Přesto to pro
kraj bude zřejmě znamenat nárůst

nákladů o 150 milionů korun, to
je ale už situace, kterou budeme
schopni řešit,“ doplnil hejtman.
Vláda 12. září stanovila
maximální ceny pro maloodběratele u silové elektřiny na šesti
korunách včetně DPH za jednu
kilowatthodinu (kWh), u plynu
na třech korunách za kWh. Včetně
regulované složky se celková cena
elektřiny bude pohybovat mezi
sedmi a devíti korunami za kWh.
Za stejné ceny by měly elektřinu
a plyn nakupovat i samosprávy či
veřejné instituce prostřednictvím
státního obchodníka s energiemi. |

Hospicová péče dostane od kraje 22 milionů korun
Radní Královéhradeckého kraje schválili vyhlášení
dotačního programu na podporu hospicové péče pro rok
2023. Mezi poskytovatele těchto
služeb kraj rozdělí 22 milionů
korun a o dotaci bude možné žádat od 17. října do 16. listopadu
letošního roku prostřednictvím
odboru sociálních věcí krajského úřadu.
„Vyhlášením dotačního programu podporujeme poskytovatele
hospicové péče, abychom jim

prostřednictvím krajských peněz
pomohli zajistit jejich fungování
a další rozvoj služeb pro vážně
nemocné, kteří chtějí závěr života
prožít doma, ve svém prostředí a mezi svými,“ zdůvodňuje
náměstkyně hejtmana Martina
Berdychová odpovědná za sociální
oblast.
Hospicovou péči tvoří souhrn
lékařských, ošetřovatelských,
rehabilitačně-ošetřovatelských
a poradenských činností poskytovaných nevyléčitelně nemoc-

ným pacientům. Krajský dotační
program je přímo určený na spolufinancování této péče o pacienty, kteří vyčerpali možnosti
kauzální léčby a nyní u nich
pokračuje léčba symptomatická,
která u pacientů minimalizuje
bolesti a mírní všechny obtíže
jejich diagnózy i případných
komplikací. Služby mobilního
hospice v loňském roce využilo
zhruba 380 pacientů. Přes 410
pacientů za rok pak využilo pobytové hospicové péče.

V Královéhradeckém kraji
stabilně hospicovou péči zajišťuje
pět domácích hospiců a kamenný Hospic Anežky v Červeném
Kostelci s kapacitou 30 lůžek pro
paliativní péči. Poskytovatelé těchto služeb budou moci své žádosti
doručit Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje od 17. října
do 16. listopadu 2022.
Veškeré informace a potřebné formuláře k podání žádosti
o dotaci kraj zveřejní na svých
webových stránkách. |

Trutnovská porodnice maminkám nabízí rautové snídaně
a celodenní občerstvení
Ovoce, zelenina, pestrý
výběr mléčných a chlazených
výrobků, pečiva, pomazánek
i snídaňových cereálií. Džbánky
s džusy, čaje, mléko i bílá káva.
To a mnoho dalšího najdou maminky po porodu na snídaňovém rautovém stole umístěném
v jedné z místností novorozeneckého oddělení trutnovské
nemocnice.
Podobně jako doma tu mají
navíc ženy po porodu k dispozici i plnou ledničku, ze které si
mohou vzít, na co mají právě chuť.
Nejen v době snídaní, ale po celý
den, a dokonce i v noci.
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„Pobyt v naší porodnici a na oddělení šestinedělí chceme maminkám maximálně zpříjemnit.

Proto jsme tyto prostory nedávno
zrenovovali a nově zařídili a před
několika týdny se nám podařilo

zrealizovat myšlenku rautových
snídaní. A protože víme, že porod
a období šestinedělí jsou energeticky velmi náročné, rozhodli
jsme nabídnout našim rodičkám
přístup k občerstvení 24 hodin
denně,“ uvedl primář gynekologicko-porodnického oddělení Jan
Kestřánek.
Pestrá nabídka potravin se
v rámci zkušebního období
průběžně vyvíjela. Původní výběr
nemocničních nutričních terapeutek doplnily samy maminky,
které v průběhu svého pobytu
na porodnici uvedly, na co mají
po porodu nejvíce chuť. |

ROZHOVOR

Medicína je náročná, ale také velmi obohacující, říká bývalý
ředitel hradecké fakultní nemocnice Vladimír Palička
nastínit, co nemocnici v nadcházející době čeká?
Pan doktor Herman vede
nemocnici od 1. září. Je to zkušený
manažer, vedl velké zdravotnické
instituce státního i soukromého
zdravotnictví. Jistě bude nemocnici dále rozvíjet, má před sebou
velké stavební aktivity, je potřeba
„dohnat“ to, v čem nás covid-19
zbrzdil. Bude to náročné období.

Z pozice ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové na konci
srpna odešel profesor Vladimír
Palička. Největší zdravotnické
zařízení v Královéhradeckém
kraji vedl šest let, tedy i v období
největší vlny pandemie covidu-19. Jak zpětně hodnotí tyto
roky? A plánuje se profesi lékaře
věnovat nadále? Odpovědi na tyto
a další otázky najdete v rozhovoru
tohoto čísla.
Ředitelem hradecké fakultní
nemocnice jste byl celých šest
let. Jak s odstupem času tyto roky
hodnotíte?
Bylo to velmi náročné období,
jistě nejen pro mne. Opravdu to
bylo šest let, ale obávám se, že
poslední dva roky, kdy svět zasáhla
pandemie SARS-CoV-2 vlastně zastínily předchozí období, ale i jiné,
paralelně probíhající události.
Přitom to byla pro nemocnici velmi úspěšná doba – jistě ne mou
zásluhou, ale výtečnou prací všech
zaměstnanců.
Výrazně se rozvinuly aktivity
všech oborů ve fakultní nemocnici, mnozí naši pracovníci se
prosadili na celostátní či evropské úrovni. Zřídili jsme tři nové
kliniky ve výtečné spolupráci
s Lékařskou fakultou Univerzity
Karlovy v Hradci Králové. Málokdo
si už dnes vzpomene, že před pěti
lety tady ještě byla ambulance
tradiční čínské medicíny, kterou
jsme zrušili.
Bohužel trvá problém s parkováním, ale právě dokončujeme
s magistrátem města převod
nového parkoviště před vjezdem
do FN do našeho majetku. Velkým
úspěchem je prosazení vzniku
semaforu před vjezdem k FN. Je
skvělé, že problematikou parkování se zabývá i vedení kraje a že
jsme získali podporu starostů
okolních obcí, ze kterých k nám
přijíždí mnoho pacientů.
Jaké byly investiční akce nemocnice?

Připravili jsme celou řadu
rozvojových aktivit, ať již metodických či stavebních. Celou dobu
běží intenzivní příprava obrovské
strategické investice – modernizace chirurgických oborů. Její podstatou je centralizace operačních
oborů do jedné lokality, centralizace a modernizace operačních
sálů, vybudování cílené jednotky
intenzivní péče, pracoviště akutní
(spíše včasné) rehabilitace a mnohé další. Jde o investici v řádu
původně cca 2,5 miliardy korun,
nyní určitě bude potřeba jednat
o značně vyšší částce.
Postavili jsme nové, velmi
moderní transfuzní oddělení
a nemocnice připravila několik
dalších stavebních aktivit. Ale
podstatné nejsou stavby, důležití
jsou především lidé. Fakultní nemocnice je personálně stabilizovaná, stoupá zájem nových lékařů
i sester o práci u nás.

lidské i prostorové kapacity využít
pro hospitalizaci infikovaných.
Přesouvali jsme personál, naši
lidé pracovali do úmoru. Strašně
těžké období, které ale současně
ukázalo, jak obětavé zdravotníky
i ostatní pracovníky máme. Zvládli jsme péči o nemocné, statisíce
testování, naočkovali jsme čtvrt
milionu dávek vakcín – a to vše
i při vysoké nemocnosti našich
pracovníků. Myslím, že tento
výkon byl málo oceněn a velmi si
všech zaměstnanců vážím.

Nemocnici jste vedl během největší vlny pandemie covidu-19.
Bylo to to nejtěžší období?
Z mnoha pohledů ano. Byli
jsme jednou z nejvíce zasažených
fakultních nemocnic, ošetřili jsme
téměř 4,5 tisíce pacientů s tímto
onemocněním. Tak obrovská
vlna nemocných nás donutila
omezit normální provoz mnoha
pracovišť, některé kliniky jsme
museli dokonce uzavřít a jejich

Plánujete se medicíně věnovat
i nadále?
Ani během „ředitelského období“ jsem nepřerušil svou klinickou
práci. Mám v ambulanci mnoho
nemocných, kterým bych se rád
věnoval i nadále, dokud mi budou
síly stačit.

Jako lékař pracujete už 52 let. Co
byste doporučil lidem, kteří o profesi lékaře přemýšlí?
Dobře to zvažte. Máte-li touhu
pomáhat jiným, chcete-li pracovat
v úžasné, zajímavé a velmi rychle
se rozvíjející oblasti, jděte do toho.
Je to velmi náročné, ale také velmi
obohacující – duševně i lidsky. Já
bych do toho šel znovu.

Vedení nemocnice jste v srpnu
předal svému nástupci panu doktorovi Aleši Hermanovi. Můžete

Letos jste oslavil 76. narozeniny.
Prozradíte našim čtenářům, jak
bude nyní vypadat váš volný čas?
Zatím toho volného času moc
nemám. Mám stále částečný
úvazek ve fakultní nemocnici i na lékařské fakultě, jsem
členem několika vědeckých rad
v České republice i v zahraničí,
vedu mladé kolegy a kolegyně
v jejich vědecké práci, publikuji.
Ale samozřejmě mám teď trošku
více času na rodinu, máme hodně
krásných vnoučat… A rád budu
číst vše, co jsem zatím nestihl, žít
kulturněji – manželka se těší, že
budu více i s ní, a já se na to těším
také.
Pane profesore, děkujeme vám
za rozhovor a přejeme hodně
zdraví do dalších let. |

prof. Vladimír Palička
Profesor Vladimír Palička se narodil
v roce 1946 v Prostějově. Vystudoval všeobecné lékařství na Lékařské
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Působil v nemocnici v Bruntále na interním, chirurgickém
oddělení a na oddělení klinické
biochemie. Od roku 1984 působí
ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, kde založil a vedl Ústav klinické
biochemie a diagnostiky Lékařské
fakulty Univerzity Karlovy a Osteocentrum. V letech 2003 až 2010 byl
také děkanem Lékařské fakulty UK
v Hradci Králové. Od srpna 2016
do srpna 2022 byl ředitelem hradecké fakultní nemocnice.
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KAM NA ŠKOLU

GASTRO OBORY
V Královéhradeckém kraji působí osm středních škol, které
vyučují obory v oblasti gastronomie a služeb. Zájemci se
mohou přihlásit například na: kuchaře, pekaře, řezníka či
cukráře. Školy nabízejí také obory s maturitou, jako je třeba
hotelnictví, ve kterém se žáci naučí řídit stravovací provoz či
organizovat ubytovací služby.

Cukrářský úspěch Dominika Mervarta

Dominik Mervart se vyučil
cukrářem ve Střední škole
gastronomie a služeb v Nové
Pace a s nově nabytými
zkušenostmi se před několika lety
pustil do podnikání pod názvem
Milujeme dorty. Své sladké
impérium vybudoval z ničeho,
začínal v kuchyni přestavěné na
cukrářskou výrobu a zákusky
rozvážel po zákaznících autem.
Díky své pracovitosti, odhodlání a důrazu na používání kvalitních
surovin už dnes ve Dvoře Králové nad Labem provozuje dvě
kavárny, zmrzlinárnu a řemeslnou pekárnu.
V loňském roce odborná porota zvolila Dominika Mervarta
Živnostníkem roku Královéhradeckého kraje. Odborníci ocenili
zejména jeho: „Zapálení a splnění si dětského snu ve velmi
krátkém časovém horizontu“. Podle poroty vybudoval kvalitní
značku, která se v regionu skvěle prezentuje.
V celorepublikovém kole získal královédvorský cukrář titul Srdcař
roku. Toto ocenění se uděluje tomu živnostníkovi, který dokázal
překonat nejrůznější nástrahy podnikání, nevzdal se v půli cesty
a svůj záměr dotáhl do úspěšného konce.

Školy v regionu, které nabízejí obory
v oblasti gastronomie a služeb
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie
www.sssoghk.cz
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov
www.sstrnb.cz
Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov
www.horegas.cz
Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka
www.ssgs.cz
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov
nad Kněžnou
www.vosrk.cz
Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola,
Nové Město nad Metují
www.skolynome.cz
Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a
Mateřská škola, Hradec Králové
neslhk.com
Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové
www.sspphk.cz
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Školy v regionu, které nabízejí obory
v oblasti zemědělství a ekologie
Střední škola veterinární, Hradec Králové – Kukleny
www.sosvet.cz
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie
www.sssoghk.cz
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice
www.zaghorice.cz
Střední škola zahradnická, Kopidlno
www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz
Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště
chladící a klimatizační technicky, Kostelec nad Orlicí
www.szeskostelec.cz
Česká lesnická akademie Trutnov
www.clatrutnov.cz

VETERINÁŘI,
ZEMĚDĚLCI,
ZAHRADNÍCI
A
LESNÍCI
Školní statek není jen tak obyčejný kravín
Pro praktický výcvik žáků Zemědělské akademie a Gymnázia
Hořice slouží zemědělský školní statek, který hospodaří na 274
ha zemědělské půdy, z toho 242 ha je půda orná, zbytek tvoří
trvalé travní porosty a pastviny. Před čtyřmi lety nechal kraj
areál zmodernizovat za 90 milionů korun.
Modernizace zahrnovala rekonstrukci stáje pro dojnice a
jalovice, úpravu stávajících stájí na stáj pro výkrm býků,
úpravu silážních žlabů nebo dojírny. Součástí investice bylo
kromě staveb i pořízení nové mechanizace, například
manipulátoru či traktoru, výpočetní techniky a zřízení moderní
učebny. Žáci zemědělské akademie tak mají možnost se
vzdělávat v tom nejmodernějším prostředí.

Z REGIONU

Rekonstruované dílny zajistí moderní prostředí pro výuku
Školní dílny SOŠ a SOU Vocelova
v uplynulých dvou letech prošly
výraznou modernizací. Královéhradecký kraj prostřednictvím čtyř
projektů ve spolupráci s vedením
školy zateplil celou budovu, rekonstrukcí prošly šatny, sociální zařízení, elektroinstalace i rozvody vody.
Náklady na stavební práce a vybavení vyšly téměř na 24 milionů korun.
Pro žáky oboru instalatér se také
otevřela nová dílna, kterou svými
výukovými panely pro praktickou
výuku vybavila firma Grohe.
„Nejdražší položkou modernizace bylo zateplení stěn i střechy
dílen a kompletní výměna oken,
kdy náklady přesáhly 14 milionů
korun. Také se zde instalovaly rekuperační jednotky, které v učebnách

zajišťují nucené větrání se zpětným
získáváním tepla. Díky zateplení
se výrazně sníží provozní náklady
dílen. Investici kraj financoval se
zapojením šestimilionové dotace
z Operačního programu Životního
prostředí,“ uvedl první náměstek
hejtmana Pavel Bulíček odpovědný
za oblast krajských investic. Administraci projektu zajistilo Centru
investic, rozvoje a inovací (CIRI).
Zbylé tři projekty na modernizaci školních dílen už plně pokryly
krajské prostředky. „Za ně jsme
zrekonstruovali sociální zařízení,
šatny a také podlahy v dílnách.
Máme nové rozvody vody, odpadů
a elektroinstalaci. Svářecí dílna
dostala nové vybavení,“ vyjmenoval ředitel školy Lukáš Nepokoj.

Investice hrazené z Fondu rozvoje
a reprodukce Královéhradeckého
kraje přesáhly částku devíti milionů korun.
Během slavnostního ukončení
stavebních projektů škola také
otevřela novou dílnu pro instalatéry, kterou vybavila firma Grohe.
Praktickou výuku s výrobky, které
se v dnešní době běžně používají
v praxi, tu absolvují žáci oboru insta-

latér a mechanik instalatérských
a elektrotechnických zařízení.
„Za téměř 24 milionů korun
vznikly moderní prostory, které svými parametry odpovídají dnešním
požadavkům na výuku sváření, zámečnického výcviku a odborného
výcviku oborů instalatér, mechanik
instalatérských a elektrotechnických zařízení, klempíř a zedník.
Tato řemesla jsou v dnešní době
velmi žádaná a my tak můžeme
budoucím žákům nabídnout ty
nejlepší podmínky pro studium.
Nová dílna pro budoucí instalatéry vybavená firmou Grohe je také
další ukázkou výborné spolupráce
mezi krajskými školami a firmami,“ dodal náměstek hejtmana pro
školství Arnošt Štěpánek. |

Královédvorský domov mládeže s pomocí kraje navýšil kapacity
Královéhradecký kraj investoval sedm milionů korun do rekonstrukce jedné z budov domova
mládeže Střední průmyslové školy a Střední odborné školy Dvůr
Králové nad Labem. Kompletní
přestavbou druhého patra budovy
v ulici Milady Horákové došlo
k navýšení ubytovací kapacity
o 30 míst.
„Nově zrekonstruovaná budova je již plně obsazena chlapci
převážně z oborů informatika,
cestovní ruch, bezpečnostně právní činnost a aplikovaná chemie.

Moderní bydlení včetně nové studovny jim určitě zpříjemní pobyt
na domově mládeže a podmínky
pro přípravu na výuku. Navýšení ubytovacích kapacit zároveň
zpřístupní vzdělání budoucím
středoškolákům ze širšího okolí,“
zhodnotil náměstek pro oblast
školství Arnošt Štěpánek.
Zájem o ubytování v domově
mládeže ve Dvoře Králové nad
Labem v každém novém školním
roce roste a převyšuje kapacitu
zařízení. Domov mládeže v současné době ubytovává 240 žáků, což je

díky rekonstrukci o 30 žáků více než
v loňském školním roce.
„Rekonstrukce ve výši sedmi
milionů korun financovaná z Fondu
rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje umožnila kompletní
přestavbu převážně druhého patra
budovy domova mládeže a navýšení
ubytovacích kapacit, které je z důvodu vysokého zájmu o studium
velmi potřebné. Konkrétně došlo
k přestavbě velkých nevyhovujících
prostor na menší pokoje s vlastním
sociálním zařízením pro dva až pět
žáků. Oprava se částečně týkala i pří-

zemí, kde vznikla nová studovna,
další společenská místnost a pokoj
pro čtyři studenty se sociálním
zařízením,“ řekl první náměstek
hejtmana Pavel Bulíček odpovědný
za oblast investic.
Objekt v ulici Milady Horákové
firma Stavhaus s.r.o zrekonstruovala
za čtyři měsíce. Hlavní areál domova
mládeže se nachází v ulici Elišky
Krásnohorské a od druhé budovy
je vzdálen přibližně minutu chůze.
Všem žákům je k dispozici jídelna
a přilehlý sportovní areál se dvěma
víceúčelovými hřišti. |

Zemědělci oslavili konec žní v Hradci Králové
Dokončení ze strany 1
„Královéhradecký kraj je jedním
z významných zemědělských regionů v republice. Královéhradecké
krajské dožínky jsou oslavou práce
zemědělců a za jejich celoroční
úsilí jim děkuji, jsem ale přesvědčen o tom, že my, představitelé
veřejné samosprávy v regionu,
bychom měli v maximální možné
míře podporovat zemědělství. Nemám teď na mysli pouze podporu
regionálních produktů či poskytování krajských dotací, ale musíme

průběžně přizpůsobovat národní
zemědělskou politiku tak, aby naši
zemědělci a chovatelé byli konkurenceschopní. Je to například
národní dotační podpora živočišné
výroby, podpora zaměstnanosti
v zemědělství, nebo zemědělcům
lze pomoci tím, že úředníci nebudou komplikovat administrativními opatření pravidla hluboké orby
nebo podpory v biozemědělství.
Podpoříme tak nejen zemědělskou
bezpečnost země, ale současně
i rozvoj daného regionu,“ uvedl

během dožínkových oslav hejtman
Martin Červíček.
Letošní oslavy se uskutečnily
během dvou dnů. Pátek pod názvem Den propagace zemědělství
nabídl nejen žákům z mateřských
a základních škol ale i široké
veřejnosti možnost poznat způsob
pěstování rostlin, chov hospodářských zvířat a ochrany přírody.
Během soboty se uskutečnil
hlavní program hradeckých dožínek. V Šimkových sadech mohli
návštěvníci spatřit kromě tradiční

výstavy hospodářských zvířat také
rozšířenou výstavu divácky atraktivní zemědělské techniky.
Během dožínek byli oceněni
nejlepší zemědělci z rostlinné a živočišné výroby a úspěšní studenti
středních škol se zemědělským
zaměřením. Pořadatelé také vyhlásili
výsledky soutěže Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje.
Ta vznikla, aby propagovala místní
zemědělské a potravinářské výrobky.
Podrobně o oceněných píšeme
na webu bit.ly/dozinkyHK2022. |
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POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE
od 3. do 29. 10.

Výstava PytlíkART

Turistické informační centrum
na Eliščině nábřeží, Hradec Králové
Hradec Králové je další v sérii
měst, ve kterém se uskuteční putovní výstava projektu PytlíkART
pacientské organizace Českého
ILCO. Putovní výstavou chce České
ILCO přiblížit lidem život se stomií
a ukázat, že za vývod není potřeba
se stydět. Výstava je naprosto
unikátní. Ukazuje život se stomií
z úhlu dosud nevídaného.
Výstavou uměleckých děl na stomických pytlících spolu s příběhy
jejich autorů nejen z řad stomiků
ukazujeme veřejnosti, co je stomie
a jak vypadá stomický sáček.
Putovní výstava má za cíl zvýšit
povědomí veřejnosti o životě lidí
s vývodem a ukázat, že i se stomií
se dá žít normální život.
6. 10. od 18 hodin

Zahájení podzimních výstav

Galerie moderního umění v Hradci
Králové
GMU slavnostně otevře svou
hlavní výstavu s názvem Naťuknout špičku vejce: Kolumbus jindy
a dnes, která se zaměřuje na zobrazování a prezentaci Kryštofa
Kolumba v české kultuře, převážně
od poloviny 19. století do současnosti. Na vernisáži galerie zahájí
také dvě výstavy věnované dílům
současných autorů. V Černé kostce
to bude výstava sochaře a konceptuálního umělce Martina Zeta
Laciné sochy. V Bílé kostce poté
výstava důležité autorky královéhradeckého regionu Světlany
Pavlíčkové nazvaná Milieu.
7. až 9. 10.

Rychnovská osmička
– 64. ročník

Společenské centrum,
Rychnov nad Kněžnou
Milovníci neprofesionálního
filmu se počátkem října opět
sejdou na jedné z nejstarších soutěží v tomto oboru na evropském
kontinentu. Přehlídka je určena
jak soutěžícím, tak návštěvníkům
z řad široké veřejnosti, kteří se
nespokojí jen s komerční kinematografií.
Organizátoři každým rokem
vybírají z přihlášených snímků
na padesát nejlepších filmů hraných i animovaných, dokumentů
o zajímavých lidech a reportáží
z cest. Diváci mají také ojedinělou
možnost zhlédnout kolekci filmů
studentů uměleckých škol a filmy

10

autorů z dalších evropských zemí.
Tvůrce nejlepších filmů odmění
odborná porota předáním ručně
paličkovaných krajek.
Na páteční podvečer je připravena
beseda s režisérem, fotografem
a cestovatelem po afrických zemích Janem E. Svatošem.
Soutěžní projekce a doprovodné
akce jsou veřejnosti přístupné
zdarma!
8. 10. od 13 hodin

Taky jsme žili v Hronově…

Jiráskovo divadlo, Hronov
Ve spolupráci Muzea Náchodska
a členek společnosti bratří Čapků
se v sobotu 8. října uskuteční
komentovaná vycházka s paní
Vlastou Klapalovou zaměřená
na hronovské židy a místa s nimi
spjatá. Začátek je před Jiráskovým
divadlem v Hronově ve 13 hodin
a vycházka skončí ve Staré papírně
– Čapkově mlýně připomenutím
života a tvorby hronovského rodáka Egona Hostovského za doprovodu ZUŠ Hronov.
8. a 9. 10.

Podzim v Ratibořicích

Ratibořice
Zámecké interiéry budou vyzdobeny podzimními dekoracemi,
provoněny vůní sklizeného
ovoce a doplněny krátkými texty
a básněmi Františka Halase.
Po prohlídce na vás bude čekat
posezení v malé zámecké kavárně
s nabídkou svařeného vína, kávy,
populárních zákusků, kanapek,
zvěřinové paštiky a zvěřinového
guláše.
8., 16. a 23. 10.

Mezinárodní hudební festival
F. L. Věka

Kvasiny, Opočno, Solnice
Program Festivalu F. L. Věka 2022
tvoří deset koncertů. V sobotu
8. října vystoupí od 17 hodin
na zámku v Kvasinách Kvarteto
Apollon. O týden později se v neděli 16. října od 17 hodin v opočenském Kodymově národním domě
rozezní Chopin v originále, který
zprostředkuje Jan Simon na klavír a Heroldovo kvarteto. Závěr
festivalu se uskuteční v neděli
26. října od 17 hodin ve Společenském domě v Solnici. Vystoupí
zde virtuózní cimbálový orchestr
Marka Baloga. Tento soubor spolu
s italským klarinetistou Claudiem
Mansuttim, jenž rozezní lovecký
sál zámku v Kvasinách s Kvartetem
Apollon, dodá hudební přehlídce
mezinárodní punc.

od 11. do 15. 10.

Jazz Goes to Town

Hradec Králové
Hradec Králové ožije ve dnech
od 11. do 15. října 2022 hudebním festivalem Jazz Goes to Town
/ Jazz jde městem. Do Hradce
dorazí zahrát více než 70 hudebníků v jedenácti domácích i zahraničních kapelách, z nichž šest
zažije svou českou premiéru.
Hlavním lákadlem festivalu je
sobotní program SONGS připravený speciálně pro Jazz Goes to
Town. Půjde o světovou premiéru kompozice legendárního
skladatele a trumpetisty Michaela Mantlera. Více informací
a program vystoupení naleznete
na: www.jgtt.cz.
12. 10. od 17 hodin

Barokní krajina
východočeského Kuksu

Stará radnice, Náchod
V pořadí šestý muzejní sedánek
se uskuteční v přednáškovém
sále v prvním patře Staré radnice čp. 1 na Masarykově náměstí
v Náchodě od 17 hodin. Historik,
archivář, vysokoškolský pedagog
a překladatel z polštiny Jindřich
Kolda seznámí posluchače s fenoménem komponované barokní
krajiny v okolí Kuksu. Případná
změna programu je vyhrazena.
Sledujte Facebook a web Muzea
Náchodska.
15. 10.

Četnické humoresky
v Salonu republiky

Muzeum východních Čech
v Hradci Králové
Výstava odkazující na stejnojmenný seriál České televize, který se
stal fenoménem již dvou generací
televizních diváků, se zakládá
nejen na osudech skutečných
československých četníků, ale také
připomene, že se řada seriálových
případů odehrála ve východních
Čechách 30. let 20. století. Předlohou
se totiž staly osudy četnické pátrací
stanice Hradec Králové.
Návštěvník se také seznámí s fungováním a každodenností četnického sboru coby primární bezpečnostní instituce první republiky.
15. 10.

Mezinárodní den archeologie

Muzeum Náchodska, Náchod
Muzeum Náchodska se již
tradičně připojuje k Mezinárodnímu dni archeologie, který
se uskuteční v sobotu 15. října

2022 od 10 do 16 hodin ve výstavních prostorách Muzea Náchodska a přilehlých lokalitách.
Tento rok pro vás připravujeme
archeologickou olympiádu,
která vás provede krátkým
okruhem v centru Náchoda
od budovy stálé expozice Muzea
Náchodska v Broučkově domě
na Masarykově náměstí čp. 18,
Staré radnice čp. 1 a přes Park
osobností a Výstavní síň Muzea
Náchodska (roh Tyršovy a Zámecké ul.) zase zpět.
Celý den budete moct zakusit
tematické aktivity pro děti i dospělé a naučit se dovednostem,
které museli ovládat naši pravěcí předci. Třeba střelbu z luku
na mamuta, stopování, umění
rozdělat a uchovávat oheň nebo
výrobu šperků. Těšit se můžete
též na přednášky a komentované prohlídky s odborníky.
14. až 16. 10.

26. ročník závodů psích
spřežení Fitmin

Areál autokempu Brodský, Červený
Kostelec
Musher club Metuje pořádá již
26.ročník populárních dvoudenních závodů psích spřežení. Po oba dny budou soutěžit
závodníci v několika kategoriích na okruhu dlouhém 5,7 km
převážně po lesních a polních
cestách. Více informací:
www.campbrodsky.cz.
22. a 23. 10.

Opočno opačně... (o obvykle
uzamčeno, odemkneme

Zámek Opočno
Mimořádná prohlídka běžně nepřístupných prostor opočenského
zámku. Návštěvníci uvidí Studniční
věž „Hladomornu“, která je významným prvkem gotického hradu,
který v těchto místech stával. Naposledy sloužila jako byt posledního
majitele zámku. Dále se otevře
Stříbrnice, která sloužila jako místo
pro uložení cenností. Návštěvnici si
prohlédnou také spojovací chodbu
propojující zámek s letohrádkem
a také samotný letohrádek, který
vnikl v horní části zámeckého parku v letech 1601 až 1602. Předlohou
se stal královský letohrádek v pražské Staré královské oboře. Prohlídky
po oba dva dny odcházejí v: 10:30,
11:30, 13:00, 14:00 a 15:00.

Více pozvánek naleznete
na www.hkregion.cz

názory zastupitelů

Moderní nemocnice v Rychnově nad Kněžnou bude
Vedení Královéhradeckého
kraje letos úspěšně
prosadilo naplnění
Usnesení vlády ČR –
rozšíření strategické
průmyslové zóny Solnice, týkající se
modernizace rychnovské nemocnice.
Na tomto základě jsou postupně uvolňovány státní finanční prostředky, které
částečně pomohou kraji tuto potřebnou
a náročnou investiční akci realizovat.
Na koncepci v podstatě nové nemocnice se rovněž průběžně podíleli
primáři a vrchní sestry jednotlivých
oddělení a výsledkem bude moderní
a funkčně nadčasový multioborový
pavilon s urgentním příjmem. Akutní
a intenzivní zdravotní péče bude
poskytována v jednom funkčního
celku. Dojde k jednotné lokalizaci

ambulancí všech oborů, centrálních
operačních sálů, ARO a multidisciplinární JIP v rámci jedné budovy, včetně
potřebných obslužných kapacit. Touto
optimalizací budou pokryty rychle se
rozšiřující potřeby celého rychnovského regionu a Orlických hor.
Termín vlastní realizace výstavby se
předpokládá v období 2022–2024. V současné době probíhá výběrové řízení
na zhotovitele.
Toto můžeme současně vnímat
i jako určitou formu poděkování našim
zdravotníkům, kteří velmi často obětují
svůj vlastní osobní život, aby mohli
pomoci druhým. Jejich práce je náročná
a vysilující.
Neztrácejme prosím v této době dobrou vůli, odhodlání, slušnost a vzájemnou toleranci.
Jana Drejslová (ODS+STAN+VČ)

Máme se bát covidu?
Nejjednodušší
odpovědí na tuto
otázku by bylo –
ne, nemáme. Ale
určitě lze očekávat,
že na podzim se opět
počet nemocných zvýší, ostatně mírný
nárůst pozorujeme již dnes. Naštěstí
současná varianta Omicron se vyznačuje mírnějším průběhem. A hlavně řada
z nás již onemocnění prodělala a mnozí
jsme očkováni.
Jak Fakultní nemocnice Hradec
Králové, tak nemocnice Zdravotnického
holdingu Královéhradeckého kraje a.s.
jsou připraveny a určitě to zvládnou.
Přesto nelze toto onemocnění zcela
podcenit. Covid není pryč a nikdo neví,
jaká další varianta může vzniknout.
Nejlepší prevencí je i nadále očkování.
Ke dni 7. září 2022 dokončilo očko-

vání dvěma dávkami 350 654 osob, tedy
65 % obyvatel našeho kraje a posilující
třetí dávku přijalo 223 244 (41 %). To je
vcelku příznivé. Máme se nechat očkovat počtvrté? Zatím tak učinilo jen 9 371
osob (1,7 %). Já jsem se počtvrté očkovat
nedal. Toto očkování vakcínou proti variantě alfa, když jsem prodělal Omicron,
mně to nedávalo moc smysl.
Nyní je situace jiná. K dispozici
máme novou vakcínu i proti novým variantám. Doporučuji všem ohroženým,
aby se nechali přeočkovat. Ostatně to
děláme v případě chřipky každý rok.
Tedy závěrem – covidu se bát nemáme, ale měli bychom být zodpovědní. Kdo
se nenechal očkovat vůbec, hazarduje se
svým zdravím, ba životem. A ohrožené
skupiny by se měly nechat přeočkovat
novou vakcínou.
Jan Čáp (Koalice pro KHK)

Jak rodí pirátky
Čím dál tím častěji
se mezi rodičkami
vyskytuje otázka nad
výběrem porodnice.
V našem kraji je
nabídka porodnic
rozmanitá: Hradec
Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad
Kněžnou a Trutnov.
Pro příchod druhorozeného syna
jsem si zvolila Rychnov nad Kněžnou.

Rozhodující pro mě byla rozumná doba
dojezdu, příjemné prostředí (výhled
na louky a lesy byl skutečně relaxační),
dvouhodinový bonding (vytváření vazby mezi matkou a dítětem přiložením
těla na tělo ihned po porodu) a samozřejmě i zdravotní stav.
Před samotným porodem jsem
ocenila zavedení registrace „check in“,
které rodičce dovolí administrativní
povinnosti provést s předstihem.

Ve 42. týdnu těhotenství byl porod
uměle vyvolán. Personál se mnou konzultoval všechny možné kroky, nikdo
na mě s ničím nenaléhal, respektovali mé
rozhodnutí a vycházeli mi vstříc. Nutno
říci, že v den příjmu se v Rychnově rodilo
„jako o závod“ a přišlo na svět šest dětí.
Artur na sebe nechal poměrně
dlouho čekat, nakonec se narodil až půl
hodiny po mém svátku s takřka rekordními mírami 55 cm a 4 848 g.

Zaměstnanci porodnice i novorozeneckého oddělení byli po celou dobu
našeho pobytu velice milí, naslouchaví a nápomocní. Obě oddělení spolu
fungovala ve skvělé souhře. Tímto
bych jim zpětně ještě jednou velice
ráda poděkovala za ukázkovou péči
fascinující příkladný přístup. Volba
porodnice byla pro mé potřeby ta
pravá.
Jana Patková (Piráti)

Složitý začátek školního roku
Letošní začátek
školního roku ředitelům škol opravdu
nezávidím. Kromě
běžných problémů
dělají letos navíc
ředitelům a zřizovatelům škol vrásky
na čele rostoucí ceny energií. Školy
budou muset být vytápěny na nižší
teplotu a všichni doufají, že plynu bude
dostatek a žáci nebudou muset v zimě
přecházet na distanční výuku, jak o tom
uvažují vysoké školy.
Kromě toho musí školy zvládnout
situaci s ukrajinskými žáky, mnohým
z nich se totiž do školy nastoupit nechce.
Jejich rodiče je nechtějí přihlásit k plnění
povinné školní docházky zde, dle odhadu
MŠMT je takových žáků zhruba 10 tisíc.
Školy a zřizovatelé obdrželi od MŠMT

metodický pokyn, podle kterého mají
rodiče žáků, kteří nenastoupili do školy,
ve spolupráci s cizineckou policií vyhledávat a vyzývat k nástupu jejich dětí do školy. Nemusím podotýkat, jakou administrativní zátěž to pro školy i zřizovatele
představuje. Rodiče jako důvod uvádějí, že
se žáci účastní distanční výuky s ukrajinskou školou a chtějí v ní pokračovat.
Hnutí ANO ve sněmovně navrhovalo,
aby se distanční výuka žákům uznávala
a školám se ulevilo v jejich zátěži. Návrh
však nebyl schválen. A tak se ukrajinští
rodiče často uchylují k tomu, že své dítě
odhlásí z povinného školního vzdělávání z fiktivního důvodu návratu zpět
na Ukrajinu. A ředitel školy se musí tvářit, že tomu věří, už není v jeho pravomoci toto ověřovat. Je toto správné řešení?
Jana Berkovcová (ANO2011)

Vlastenectví není zadarmo
Dne 12. září 2022
se uskutečnilo 14. zasedání Zastupitelstva
Královéhradeckého
kraje, jež vedl hejtman
Červíček, a to naprosto
profesionálním způsobem. K hladkému
průběhu přispěla i pracovní atmosféra
a profesionální jednání zastupitelů.
Z jednání jsem odcházel spokojen.
S tím však ostře kontrastuje to, co
se odehrává kolem nás. Svět, který až
dosud patřil nám, bohatému západu,
a to přes všechny naše hromadící se
těžkosti, explodoval a s ním i naše iluze
o tom, že to tak bude napořád.
Již covid-19 nás rychle vyvedl z naší
pohody, pak přišlo zelené šílenství v podobě radikálního Green Dealu. Cítili jsme,
že zvrácená hra na korektnost, ochota
upřednostnit každou menšinu na úkor
většiny a ještě nedávno i snaha přijmout

do Evropy každého, kdo má ve světě hlad,
nemá s pudem sebezáchovy nic společného. Už teď pociťujeme, že bude o dost hůř.
Rusko oživilo sen o obnovení moci
a síly z poválečné éry Sovětského svazu
a napadlo Ukrajinu. Věřím, že většina
z nás pochopila, že Ukrajinci bojují
i za nás. Země EU čeká tvrdý ekonomický pád, a to i proto, že zdražují všechny
vstupy do ekonomiky a země EU musí vydávat velké peníze na armádu. Nechápu
politiky, kteří torpédují snahu o modernizaci naší armády v době, kdy v Evropě
hrozí další konflikty. Nebezpečný je
i neklid v zemích bývalého Sovětského
svazu přerůstající v ozbrojené potyčky.
Jsem rád, když alespoň v Krajském zastupitelstvu vidím snahu o spolupráci bez
konfrontací stranických triček, protože jedině tak může ta naše „česká loď“ proplout
rozbouřenými vlnami současného světa.
Zdeněk Podal (SPD)

Články v této rubrice vyjadřují názory zastupitelů, případné reakce adresujte přímo autorům.
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SoUtĚŽnÍ KŘÍŽovKa
Vyluštěte křížovku a soutěžte s námi o dárek. Zašlete nám tajenku do 14. října 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: Marie Pražáková (Žacléř), Naďa Zákoucká (Úpice) a Věra Kejklíčková (Valdice).
Jak se jmenuje letošní
krajská vesnice roku?

Osobnosti, organizace a města převzaly Ceny sociálních služeb
Královéhradecký kraj v rámci
Svátku seniorů ocenil města,
organizace, inovativní projekty a osobnosti, které přispěly
mimořádným počinem nebo
dlouhodobou systematickou
prací k rozvoji, kvalitě a dostupnosti sociálních služeb napříč
regionem. V letošním 12. ročníku
Cen sociálních služeb převzalo
plaketu celkem dvanáct laureátů vzešlých z několika desítek
nominovaných.
„Dobře si uvědomuji, že práce
v sociálních službách je velmi
fyzicky i psychicky náročná,
a o to víc si vážím všech, kteří

Cenu získala i nataliya Dotsenko.

svou dlouholetou prací nebo mimořádným počinem pomáhají
zkvalitňovat životy obyvatel našeho kraje. Zabezpečení důstojného a aktivního stáří seniorů

patří mezi jednu z krajských priorit. Otázka rozvoje sociálních
služeb a jejich podpora, zavádění inovativních postupů, nových
projektů a rozšíření například
komunitního bydlení je pro nás
důležitá. Chtěla bych poděkovat
všem, kterým lepší život našich
starších občanů není lhostejný,“
řekla náměstkyně odpovědná
za sociální oblast Martina Berdychová.
Kraj ocenil osobnosti, města,
organizace a inovativní projekty
celkem ve čtyřech kategoriích.
Slavnostní předávání plaket se
již tradičně uskutečnilo jako

součást programu Svátku seniorů,
který se konal ve čtvrtek 15. září
na Pivovarském náměstí v Hradci
Králové.
Krajští senioři, kteří se
zúčastnili oslavy, mohli vedle
bohatého kulturního programu
také zdarma navštívit památky
města Hradec Králové – Muzeum
východních Čech, Galerii moderního umění v Hradci Králové
a kostel sv. Mikuláše. |
Podrobné výsledky
Ceny sociálních služeb čtěte
na webu Královéhradeckého kraje
bit.ly/cenasluzeb.
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