
U nás v kraji

Investice v regionu pod-
porují evropské peníze.

Krajské zdravotnictví 
se m�ní.

Pokra�ují opravy 
v za�ízeních pro 
seniory.

V kraji p�ibyly nové 
národní památky. 65

Stát hledá �ešení ve sporu o pozemky 
pro dálnici k Hradci

De� nitivní vy�ešení sporu o 
pozemky, po kterých by m�la vést 
dálnice D11 nyní hledá �eská vláda. 
P�edevším  dohledné dob� odstranit 
majtkoprávní p�ekážky nyní stojí v 
cest� dotažení této významné do-
pravní tepny ke krajskému m�stu. 
Stát se chce pokusit uzav�ít smlouvy 
s majitelkou pozemk� pot�ebných 
pro dostavbu dálnice D11 k Hradci 
Králové. Smlouvy, které by m�ly za-
jistit odblokování celého sporu, chce 
stát p�ipravit b�hem dubna. 

Komunikaci vedoucí k �ešení 

sporu aktivn� otev�el v prvního polo-
vin� lo�ského roku královéhradecký 
hejtman Lubomír Franc. Díky n�mu 
má dálnice D11 svého zvláštního 
vládního zmocn�nce, který postup 
v této v�ci podporuje a koordinuje, 
poda�ilo se nap�íklad obnovit kont-
rolní dny pro výstavbu této klí�ové 
dopravní stavby. 

Poslední kontrolní den dálnice, 
který prob�hl koncem února v Pardu-
bicích, nazna�il, že stavba by podle 
nejoptimisti�t�jších odhad� mohla 
za�ít na konci letošního roku.

�íká se, 
že když je 
n e d o s t a t e k 
pen�z, zdá se 
jejich význam 
v život� v�tší, 
než jaký ve 
s k u t e � n o s -
ti mají. Ale 
život je jinde 
a peníze život 
nejsou.

Náš kraj stejn� jako celá �eská spo-
le�nost se ocitá uprost�ed hospodá�ské 
krize. Její dopady m�ní chod v�cí 
kolem nás a správci ve�ejných pen�z 
to mají t�žké. O to víc se m�že zdát, 
že kdyby byl dostatek � nan�ních pro-
st�edk�, všechny problémy by se vy�e-
šily. Peníze jsou d�ležité, ale všechno 
v život� si za n� koupit nelze.

Ukázalo se to t�eba b�hem 
sn�hové kalamity, která náš kraj 
zasáhla za�átkem letošního roku. 

Profesionální p�ístup a ob�tavost 
hasi��, zdravotník� �i policist� 
v našem kraji, kte�í ve vypjatých si-
tuacích zasahovali na nepr�jezdných 
krajských silnicích, �i nesamoz�ej-
mou solidaritu obyvatel našeho kraje 
nelze ekonomickými grafy a tabul-
kami vyjád�it. T�mto všem pat�í m�j 
obrovský dík.

S nedostatkem pen�z bojuje také 
celé �eské zdravotnictví a týká se to 
i nemocnic v našem kraji. Cestou 
z ekonomické krize a správnou 
lé�bou zdravotnictví m�že být nyní 
p�edevším efektivn�jší systém hos-
poda�ení a zm�na struktury zdra-
votnictví v kraji: p�jde p�edevším 
o správný a rozumný nápad, odvahu 
ho naplnit i schopnost se domluvit.

Peníze jsou v dnešní dob� velice 
d�ležité, ale všechno se za n� koupit 
nedá. Ani Real Madrid si vytoužený 
úsp�ch v Lize mistr� díky hrá��m 
nakoupeným za stamiliony eur op�t 
nezajistil. Život je prost� jinde. 

Lubomír Franc, hejtman

ŽIVOT JE JINDE
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D�ti p�ivezly z olympiády 15 medailí Novým pražským arcibiskupem je Dominik Duka
Celkov� patnáctkrát pomysln� 
zavlála vlajka Královéhradecké-
ho kraje na sportovištích Her IV. 
zimní olympiády d�tí a mládeže 
�eské republiky 2010.

	ty�i zlaté, osm st�íbrných, t�i 
bronzové medaile a n�kolik dalších 
bodovaných 4. - 6. míst. To je 
kone�ná bilance reprezentant� Krá-
lovéhradeckého kraje na d�tské 

olympiád�, která se v únoru konala 
v Libereckém kraji. 

Zimní hry byly již osmým pokra-
�ováním celorepublikového projek-
tu olympiád d�tí a mládeže, který 
organizuje 	eský olympijský výbor 
a jednotlivé kraje. Slavnostní zahájení 
se konalo v liberecké Tipsport arén�, 
kde se pod olympijskou vlajkou sešlo 
tém�� tisíc nadaných sportovc� ze 
všech �trnácti region�, aby se utkali 
v deseti za�azených sportech. Krá-
lovéhradecký kraj reprezentovalo 
celkem šedesát dev�t sportovc�, šest-
náct trenér� a dva vedoucí výpravy. 
Krajské olympioniky p�ijeli na hry 
IV. zimní olympiády podpo�it také 
�elní p�edstavitelé Královéhradecké-
ho kraje v �ele s hejtmanem Lubomí-
rem Francem. Vlajkonošem výpravy 
se letos stala desetinásobná mistry-
n� 	eské republiky a dvojnásobná 
ú�astnice Olympijských her judistka 
Michaela Kva�ková - Vernerová.

Hlavou �eské katolické církve a novým pražským arcibiskupem se stal 
Dominik Duka. Vatikán jej jmenoval namísto Miloslava Vlka, který rezig-
noval kv�li v�ku. Duka stál 11 let v �ele královéhradecké diecéze.

Více k olympiád� na str. 8
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Královéhradecký kraj nejúsp�šn�jší 
v rámci regionu soudržnosti NUTS 
II Severovýchod, který je v tomto 
ohledu na špici mezi ostatními kraji. 

V letošním roce m�žeme 
z Evropské unie získat na 
krajské projekty až dv� 
miliardy korun,“ �ekla 
�editelka Centra evrop-
ského projektování Klára 
Dostálová.

V letošním 
roce by tak 
kraj z evrop-
ských fond� 
mohl získat 

asi 400 milion� korun na moderni-
zaci silnic, nap�íklad na rekonstruk-
ce most� by m�lo p�ijít více než 74 
milion� korun. Pokra�ovat budou 
za 61 milion� i opravy op�rné zdi 
na silnici druhé t�ídy z Vrchlabí 
do Špindlerova Mlýna. P�es 600 
milion� korun pak bude sm��ovat 
do oblasti školství, p�edevším 
na zateplení školních budov 
a vým�ny oken. O zhruba p�l miliar-
dy korun se budou ucházet projekty 
z resortu zdravotnictví a sociálních 
v�cí – mimo jiné se po�ítá nap�íklad 
s druhou etapou digitalizace ne-
mocnic za asi 280 milion� korun. V 
oblasti regionálního rozvoje hodlá 
kraj investovat evropské peníze 
ve výši 150 milion� korun, na-
p�íklad do výstavby cyklostezky 
mezi Hradcem Králové, Josefovem 
a Kuksem. V krajském m�st� se 
rovn�ž p�ipravuje výstavba digitální-
ho planetária za 70 milion� korun.

pat�ila nap�íklad rekonstrukce silnice 
druhé t�ídy z obce K�ižanov na Ná-
chodsku do 	eské Skalice za 103 
milion� korun, pr�tah Nechanicemi 
na Královéhradecku za 71 
milion� korun. Zhruba 113 
milion� korun p�jde i na 
modernizaci komunikací 
k hrani�ním p�echod�m 
Broumovského výb�žku 
a k p�echodu Olešnice 
v Orlických 
horách – Lewin 
Klodzki. 

V oblasti 
školství  je p�i-
praveno p�ibližn� 120 milion� korun 
na rozvoj center odborného vzd�lá-
vání, která vzniknou p�i st�edních 

odborných školách. P�es 300 milion� 
korun šlo také na služby sociální pre-
vence a podporu integrace Rom�.

„V �erpání evropské podpory je 

Na silnice �i vzd�lávání v kraji šlo vloni z EU 1,5 miliardy
Zhruba p�l druhé miliardy korun 
získal vloni na své projekty Krá-
lovéhradecký kraj z fond� Evrop-
ské unie. Díky evropské � nan�ní 
podpo�e pokra�ovala p�edevším 
modernizace krajských silnic �i 
budov st�edních škol. V letošním 
roce má kraj p�ed podáním žádosti 
další projekty za asi dv� miliardy 
korun. 

„Královéhradecký kraj v roce 
2010 nechce omezovat své investi-
ce, i když musel ve všech odv�tvích 
sáhnout k úsporným opat�ením kv�li 
dopad�m ekonomické krize. S p�íli-
vem � nancí na investice by nám m�la 
pomoci Evropská unie. Z tohoto 
d�vodu jsme vy�lenili v letošním roz-
po�tu na ko� nancování evropských 

projekt� 210 milion� korun, což je 
o sto milion� více než vloni,“ �ekl ná-
m�stek hejtmana Josef Táborský.

Mezi nejnákladn�jší projekty 

Projektem na zateplení 
budov se ušet�í desítky 
milion� korun

Desítky milion� korun ušet�í kaž-
doro�n� Královéhradecký kraj díky 
projektu na zateplení budov svých 
škol, ústav� sociální pé�e a zdra-
votnických za�ízení. Investice na 
vylepšení izolace objekt� �i vým�ny 
oken získá kraj z fond� Evropské 
unie a dále ze stávajících provozních 
náklad� – budoucích úspor, které již 
nezatíží krajský rozpo�et.

V první vln� p�jde o zateplení 
deseti až patnácti budov s náklady 
kolem 120 milion� korun. „Ceny 
energií stále v sou�asnosti rychle 
rostou. P�edpokládáme, že díky 
tomuto projektu platby za energie 
naopak zna�n� poklesnou. Ušet�it 
m�žeme v pr�m�ru 15 procent, u n�-
kterých za�ízení až 25 procent, což 
bude v sou�tu �init desítky milion� 
korun ro�n�,“ uvedl nám�stek 
hejtmana Josef  Táborský.

Na kofinancování evropských 
projektů dáme letos 

o 100 milionů více než loni.
Josef Táborský, nám. hejtmana

Opasek si utáhli i krajští 
politici: ušet�ili 9 milion�

Na platech ú�edník� kraj 
ušet�il 5,6 milionu

Mén� zahrani�ních cest, výdaj� 
na reprezenta�ní ú�ely, pohošt�ní 
a dary �i vybavení pro nové zastupi-
tele: to jsou n�kte ré z položek, díky 
kterým rozpo�et ur�ený krajským 
zastupitel�m v lo�ském roce ušet�il 
bezmála 9 milion� korun. S menším 
utrácením na zahrani�ních služeb-
ních cestách �i s menšími výdaji za 
pohošt�ní návšt�v �i dary se po�ítá 
i v roce 2010. Zahrani�ní cesty však 
mají sv�j p�ínos pro kraj, a proto by 
se m�lo �áste�né omezení t�chto 
regionálních diplomatických aktivit 
po odezn�ní dopad� hospodá�ské 
krize op�t oživit.

Rozpo�et Královéhradeckého 
kraje vloni ušet�il 5,6 milion� korun 
na platech zam�stnanc� Krajské-
ho ú�adu Královéhradeckého kraje 
v�etn� plateb na povinném pojist-
ném. Na krajském ú�adu totiž b�hem 
lo�ského roku pracovalo o 15 ú�ed-
ník� mén� než kraj p�vodn� po�ítal. 
Chod ú�adu zabezpe�ovalo vloni 
celkem 371 zam�stnanc�, p�i�emž 
p�vodní p�edpoklad p�edpokládal 
celkem se 386 lidmi.

PENÍZE Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE DO KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE KRÁTCE

Norské fondy p�inesly miliony školám, 
ústav�m i zdravotnictví

Zhruba 70 milion� korun p�išlo v minulých dvou letech do Králové-
hradeckého kraje z Finan�ních mechanism� EHP/Norska. Za tyto dotace 
nap�íklad obce rekonstruovaly své školy a d�tská h�išt�. Peníze umožni-
ly i po�ídit vybavení do n�kterých zdravotnických za�ízení. Na snímku je 
nový sportovní areál Gymnázia a St�ední odborné školy v Ho�icích.

Infobus bude 
propagovat náš kraj

Od poloviny dubna do konce 
�ervna bude po celé republi-
ce putovat pojízdné informa�ní 
centrum, které bude propagovat 
Královéhradecký kraj. Na své cest� 
autobus zavítá do všech kraj� 	eské 
republiky, pov�tšinou na místa 
s vysokou koncentrací lidí, jako jsou 
nám�stí, p�ší zóny, nákupní centra, 
kulturní �i jiné akce. V našem kraji 
bude mít infobus zastávku na Vald-
štejnských slavnostech v Ji�ín� 
29. kv�tna a pak v krajském m�st� 
b�hem Dn� Labe 17. – 18. �ervna 
2010.

Celá tato akce prob�hne v rámci 
projektu „Cílená prezentace a pro-
pagace Královéhradeckého kraje 
jako celku“. Projekt je spolu� nan-
cován z Regionálního opera�ního 
programu NUTS II Severovýchod.
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tem diskuse. Vedení náchodské ne-
mocnice má sv�j návrh dopracovat 
z odborného a ekonomického hle-
diska a p�edložit k projednání.

Kone�né rozhodnutí by m�li 
k možnému kroku ve zdravotnictví 
p�ijmout krajští zastupitelé, nicmén� 
nyní není jasné kdy. Z toho vyplývá, 

Nemocnice se 
zbavují dluh�
Nemocnice Královéhradeckého 
kraje se b�hem roku 2009 zbavily 
n�kolikamilionových dluh�, které 
je tížily �adu let. Zatímco ješt� na 
za�átku lo�ského roku se oblastní 
nemocnice utáp�ly ve více než sto-
milionovém dluhu, nyní vykazu-
je celkové hospoda�ení nemocnic 
a Zdravotnického holdingu Králo-
véhradeckého kraje zisk kolem 15 
milion� korun. Vyplývá to z p�ed-
b�žného výsledku hospoda�ení 
krajského zdravotnictví.

Na lo�ské cest� z �ervených �ísel 
pohán�ly ekonomiku krajského zdra-
votnictví dva hlavní motory: p�ísný, 
úsporn�jší systém hospoda�ení ne-
mocnic a p�edevším � nan�ní pomoc 
z krajského rozpo�tu. 

„Efektivn�jší, úsporný systém se 
ve zdravotnictví rozbíhá od poloviny 
lo�ského roku: šet�í se na nákupech 
spot�ebního zdravotnického materiá-
lu �i lék�. Letos p�ikro�íme k dalším, 
daleko výrazn�jším úsporným opat-
�ením, která souvisí s celkovým pro-
vozem n�kterých pracoviš
,“ �ekl 
královéhradecký hejtman Lubomír 
Franc, který je p�edsedou dozor�í 
rady krajského zdravotnického hol-
dingu. 

Dluhy vloni potáp�ly krajské 
nemocnice, p�edevším za�ízení 
v Náchod� a v Rychnov�, pod 
hladinu hrozby insolven�ního �ízení 
a konkurzu. Minusy v ú�etnictví 
bylo t�eba rychle zabrzdit a sou�asn� 
rozb�hnout systém, které udrží hos-
poda�ení nemocnic nad vodou, tedy 
bez dluh�. 

Se ziskem patrn� uzav�ou své 
lo�ské hospoda�ení nemocnice 
v Náchod�, Ji�ín�, Dvo�e 
Králové a Trutnov�. Naopak 
s mírnou ztrátou se potýká Oblastní 
nemocnice Rychnov nad Kn�žnou. 
O� ciální a de� nitivní hospodá�ské 
výsledky krajského zdravotnictví 
budou známy až v polovin� letoš-
ního roku, kdy mají nemocnice své 
termíny ro�ních uzáv�rek a podávají 
svá da�ová p�iznání. Do celkového 
výsledku hospoda�ení ješt� promluví 
vyú�tování zdravotních pojiš
oven �i 
položky k pohledávkám a závazk�m 
odb�ratel� nemocnic.

Lo�ská neinvesti�ní pomoc ne-
mocnicím p�esáhla celkem 200 
milion� korun. „Krom� sanace 
dluh�, které jsme zd�dili po p�ed-
chozím vedení zdravotnického hol-
dingu, jsme se museli také vypo�á-
dat s nespravedlivým odm��ováním 
zdravotních sester. Tyto problémy se 
poda�ilo vloni vy�ešit,“ sd�lila Jana 
T�eš�áková, krajská zdravotní radní.

AKTUALITY Z OBLASTI KRAJSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

Za�íná diskuse o p�ípadných zm�nách v systému krajského zdravotnictví.  
Nemocnice v Opo�n� a v Broumov� budou dál sloužit pacient�m

Návrh možných zm�n, které by 
mohly prob�hnout v opo�enské 
a broumovské pobo�ce Oblastní 
nemocnice Náchod, je nutné pro-
pracovat a up�esnit. Navrhované 
zm�ny zatím nejsou schváleny 
žádným orgánem kraje a stále z�-
stávají ve fázi návrhu a  p�edm�-

že p�ípadné realizace této zm�ny je zá-
ležitostí n�kolika dalších m�síc�.

„Rozhodnutí o p�ípadné prom�n� 
struktury náchodské nemocnice by 
m�lo zahrnovat komplex odborných, 
ekonomických i investi�ních krok�. 
Teprve na základ� pe�livého zvážení 
kontextu jakékoli zm�ny lze na úrovni 
krajského zastupitelstva u�init od-
pov�dný krok, na jehož konci bude 
udržení kvalitní dostupné zdravotní 
služby pro obyvatele kraje,“ uvedl Ji�í 
Veselý, p�edseda zdravotního výboru 
Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje a primá� broumovské nemocni-
ce. 

Nemocnice v Opo�n� a v Brou-
mov� – pobo�ky Oblastní nemocnice 
Náchod – se neruší a jejich zrušení 
se nep�ipravovalo a  nep�ipravuje. 
„Nadále opakujeme, že rušení t�mto 
zdravotnickým za�ízením nehrozí 
a o jejich zániku se ani neuvažovalo. 
Bohužel se v této souvislosti stále 
objevují zkreslené informace,“ uvedl 
hejtman Lubomír Franc.

Léka�i záchranné služby se rychleji dostanou k vážn� nemocným
Rychlejší a efektivn�jší pomoci se 
dostane vážn� nemocným pacien-
t�m, ke kterým vyjíždí sanitky zá-
chranné služby. Nový „setkávací“ 
systém, který záchraná�i v kraji 
za�ínají využívat, zaru�uje, že se 
léka� dostane vždy tam, kde je ho 
nejvíce pot�eba. Tento systém již 
funguje v Hradci Králové a p�ipra-
vuje se jeho spušt�ní na Ji�ínsku.

„Takzvaný setkávací systém jsme 
za�ali úsp�šn� využívat v Hradci 
Králové od letošního ledna. Od 
dubna bychom ho rádi zavedli i na 
Ji�ínsku a postupn� v celém kraji. 
Spo�ívá v tom, že léka� jezdí sa-

mostatným vozidlem k vážným p�í-
pad�m, kde je nejvíce pot�eba. Ke 
všem pacient�m samoz�ejm� nadále 
vyjíždí záchraná�i, kte�í jsou schopni 
zajistit lidem okamžitou pomoc,“ 
uvedl �editel Zdravotnické záchranné 
služby Královéhradeckého kraje La-
dislav Žabka.

Tento nový systém p�ednemoc-
ni�ní neodkladné pé�e je efektiv-
n�jší, levn�jší a p�edevším pro pa-
cienty výhodn�jší. Zaru�uje totiž, 
že se léka� dostane vždy tam, kde je 
opravdu nejvíce pot�eba. Záchraná�-
ské posádky se o mén� vážné p�ípady 
postarají samy. Pokud se ukáže, že je 

stav pacienta vážn�jší, než se p�edpo-
kládalo, zajistí bez problém� nezbyt-
nou zdravotní pé�i do p�íjezdu léka�e.

V Hradci Králové, do jehož 
spádové oblasti pat�í asi 120.000 lidí, 
se tento zp�sob zásah� záchraná��m 
osv�d�il. Od za�átku dubna by se m�l 
rozb�hnout i na Ji�ínsku. Díky tomu 
bude mimo jiné možné i p�emístit 
jednu z ji�ínských posádek rychlé 
zdravotnické pomoci do stanovišt� 
v Nové Pace. Do roku 2011 se „se-
tkávací“ systém rozší�í na celý kraj. 
V sou�asné dob� funguje nap�íklad 
v Praze, Libereckém kraji a na v�tšin� 
Olomouckého kraje.
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K úsporám 
v žádném případě 

nevede rušení spojů

P�ívaly sn�hu prov��ily za�átkem roku krajské silni�á�e
Záv�je, vánice, sn�hové jazyky 
– �ty�i dny trvající bílé peklo na 
krajských vozovkách prov��ilo 
za�átkem ledna schopnosti silni-
�á��. Podobnou kalamitu zažilo 
pak ješt� Rychnovsko v druhém 
unorovém týdnu. Díky nep�etržité-
mu provozu pluh� a sypa�� se ale 
Správ� a údržb� silnic Královéhra-
deckého kraje poda�ilo kalamitu 
zvládnout a �idi��m zajistit bez-
pe�nou jízdu regionem. 

Náklady na letošní zimní údržbu se 
vyšplhají podle p�edb�žného odhadu 
na 250 milion� korun. Z�ejm� tak bude 
p�ekonán rekord z roku 2006, kdy zima 
vyšla kraj na necelou �tvrt miliardu 
korun. Extrémn� náro�ný byl letos pro 

silni�á�e zejména leden, který stál 90 
milion� a únor, kdy vyšla údržba silnic 
na 60 milion�. Silni�á�i navíc museli s 
údržbou silnic za�ít už loni v �íjnu.

„B�hem �ty�denní lednové kalamity 
bylo nep�etržit� v akci na 270 lidí. V boji 
s navátým sn�hem najezdily sypa�e a 
pluhy p�es 100 tisíc kilometr� a vysy-
paly na t�i a p�l tisíce tun soli,“ uvedl 
Josef Ješina, �len Rady Královéhradec-
kého kraje pro oblast dopravy. 

Velké množství sn�hu se podepsalo 
na kvalit� vozovek. Objevilo se na nich 
v�tší množství výtluk�, které �idi��m 
znep�íjem�ují jízdu. Jejich opravy 
budou stát 90 až 100 milion� korun. 
Opravy speciální studenou sm�sí 
asfaltu provád�jí silni�á�i již nyní.

Autobusem i vlakem se bude krajem 
cestovat na jednu jízdenku

„Integrovaný systém dopravy již 
od roku 2004 za�al postupn� sloužit 
na Broumovsku, Náchodsku �i Rych-
novsku a prokázal pozitivní p�ínosy 
pro cestující a nemalé úspory pro 
krajský rozpo�et. Nyní by m�l za�ít 
fungovat v celém kraji,“ uvedl krajský 
radní pro dopravu Josef Ješina.

Nový systém ve�ejné dopravy 
navíc lidem p�inese 
o dvacet procent au-
tobusových spoj� 
více. Kraj ale p�itom 
za dotované spoje zaplatí daleko 
mén� pen�z. P�íznivý pom�r mezi 
najetými kilometry a � nance-
mi vznikne zavedením malých 
vozidel, jež budou více využívána 

Dosud nejvyšší náklady na zimní 
údržbu musel kraj zaplatit na ja�e 

a na n�ž nebudou tak velké provozní 
náklady. 

„Královéhradecký kraj by mohl 
díky optimalizaci dopravy v p�íštích 
letech ušet�it každým rokem kolem 
15 milion� korun. Znamenalo by to 
úlevu pro rozpo�et, který výdaje na 
dopravní obslužnost zna�n� zat�žují,“ 
dodal Ješina. Pro letošní rok se v roz-

po�tu kraje na doprav-
ní obslužnost po�ítá 
s �ástkou 615 milion� 
korun. Dotace na au-

tobusové spoje, které najezdí za rok 
zhruba patnáct milion� kilometr�, 
z toho �iní zhruba 263 milion� 
korun.

Krajský organizátor dopravy 

Cestovat na jednu jízdenku vlakem i autobusem po celém Královéhra-
deckém kraji by mohli lidé již od letošního �ervna. P�edpokládá to nový 
systém integrace a optimalizace ve�ejné dopravy. Obyvatelé regionu se 
díky lépe navazujícím spoj�m dostanou snadn�ji k léka�i, do škol, za-
m�stnání �i za nákupy. Lepší organizace dopravy navíc bude znamenat 
i zna�né úspory pro krajský rozpo�et.

Oredo kv�li snížení výdaj� kraje 
a zlepšení služeb pro cestující p�i-
pravuje další optimalizaci dopravy, 
tentokrát na Novom�stsku, Dobruš-
sku, Jarom��sku, Novobydžovsku, 
Ji�ínsku, v Krkonoších a v Podkrko-
noší. Tato území doposud obsluhuje 
179 autobus� – po zavedení nových 
ob�h� vozidel jich bude t�eba o 36 
mén�. Toto zmenšené množství však 
bude maximáln� využito a najezdí 
v�tší po�et kilometr�. Upravený 
systém spoj� by mohli v t�chto ob-
lastech dopravci spustit od letošního 
�ervna. 

„Kraj nem�že pouze objednávat 
nové spoje u dopravc�. Tím by se 
jen zvyšovaly náklady a provozování 
spoj� by nebylo efektivní. K úsporám 
v žádném p�ípad� nevede rušení 
spoj�, které vede k úbytku cestují-
cích a zhoršuje dopravní obslužnost 
m�st a obcí. Nejvýhodn�jší je nasadit 
malá vozidla, která budou maximáln� 
využitá a jejichž provoz nebude tak 
nákladný jako u velkých autobus�,“ 
�ekl Vladimír Záleský, jednatel spo-
le�nosti Oredo, krajského organizá-
tora dopravy.

Oredo již v letech 2004 až 2007 
upravilo systém dopravy na Brou-
movsku, Náchodsku, Rychnovsku 
a 	ervenokostelecku. Opat�ení p�i-
nesla nár�st dopravy a cestujících. 
Razantn� se tak zvedly dopravc�m 
i tržby. Nap�íklad na Broumovsku 
p�ed optimalizací tržby �inily p�es t�i 
miliony korun p�i zhruba 300 tisících 
najetých kilometrech. Po úpravách 
se po�et najetých kilometr� zvýšil 
na asi 540 tisíc a tržby p�esahovaly 
4,5 milionu korun, tedy o více než 40 
procent více.

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST V KRAJI | ÚDRŽBA KRAJSKÝCH SILNIC

Náklady na letošní zimní údržbu se vyšplhají podle p�edb�žného odhadu na 250 milion� korun.

2006. Tehdy vyšla zimní údržba na 
bezmála �tvrt miliardy korun.

Obce se op�t mohou uchá-
zet o titul Vesnice roku
Obce z Královéhradeckého kraje 
se op�t mohou ucházet o prestižní 
titul Vesnice roku, se kterým je 
spojena  i dvoumilionová dotace 
ministerstva pro místní rozvoj. 
Letos za�íná již šestnáctý celostát-
ní ro�ník tohoto klání. V lo�ském 
roce zaznamenal úsp�ch Žernov 
na Náchodsku, který v republiko-
vém kole obsadil t�etí místo.

Minulého ro�níku sout�že se zú-
�astnilo celkem 325 obcí. Vít�zem 
celostátního kola se stala obec 
Tu�ín z Olomouckého kraje. T�etí 
pozice Žernova znamenala v krátké 
dob� další významné umíst�ní 
vesnice z Královéhradeckého kraje. 
Zatím nejv�tšího úsp�chu dosáhly 
v této sout�ži Havlovice na Trut-
novsku, které v roce 2007 v celo-
státním kole zvít�zily. 

V Královéhradeckém kraji je tra-
di�n� o sout�ž Vesnice roku velký 
zájem. V lo�ském roce se do ní p�i-
hlásilo rekordních p�t desítek obcí. 
Žádný jiný region tehdy tak hojnou 
ú�ast nezaznamenal. Do sout�že se 
mohou zapojit všechny obce, které 
mají maximáln� 5250 obyvatel 
v�etn� svých místních �ástí a které 
mají zpracován vlastní program 
obnovy vesnice. 

Cílem sout�že Vesnice roku 
je p�edevším povzbudit obyvate-
le vesnic k rozvoji svého domova 
a podpo�it rozmanitost a pestrost 
tradic jednotlivých region�. Každý 
krajský vít�z sout�že získává jeden 
milion korun, vít�z celostátní-
ho kola potom další milion korun 
navíc. Peníze jsou ur�eny nap�íklad 
na rozvoj infrastruktury, budování 
kanalizace nebo rekonstrukci budov 
ve vít�zných obcích.
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Kraj letos dá na rekonstrukce domov� pro seniory 70 milion�

Postižené ženy ve Sk�ivanech mají nové bydlení

Zhruba 70 milion� korun v le-
tošním roce Královéhradecký kraj 
investuje do rekonstrukcí a dalších 
stavebních úprav domov� d�chodc�. 
Pokra�ovat bude nap�íklad p�ístavba 
domova v Polici nad Metují �i do-
stavba objektu pro seniory v 	erno-
žicích. Významná investice rovn�ž 
sm��uje do vrchlabského domova.

„Domovy d�chodc� i ústavy so-
ciální pé�e se kraj snaží postupn� 
vylepšovat, aby nabízely ješt� v�tší 
kvalitu pé�e o seniory i postiže-
né. Kraj každým rokem investuje 
do vylepšení svých sociálních za�í-
zení desítky milion� korun. V letoš-
ním roce se poda�í provést stavební 
úpravy v domovech d�chodc� za asi 
70 milion�,“ �ekl krajský radní pro 
sociální oblast Miroslav Uchytil.

Rozsáhlá rekonstrukce, za kterou 
kraj zaplatí 38 milion� korun, 
�eká nap�íklad Domov pro seniory 
Vrchlabí. Dále bude pokra�ovat 
rozsáhlá modernizace a p�estavba 
domova v Polici nad Metují. Do této 
stavby p�jde v tomto roce � nálních 
14 milion� z celkových náklad�, 
které �inily asi sto milion� korun. 
V polickém domov� se díky rekon-
strukci zvýší komfort klient� domova 
a jeho kapacita se rozší�í o 22 l�žek.

T�icet l�žek v jednol�žkových 
a dvoul�žkových pokojích, nová 
jídelna, kuchyn�, h�išt�, malý bazén 
– to všechno je sou�ástí centrálního 
pavilonu, který stavba�i dokon�i-
li v novém areálu Domova sociál-
ních služeb ve Sk�ivanech. Moderní 
zázemí zkvalitní sociální služby, jež 
domov postiženým ženám poskytu-
je. Výstavbu za zhruba 84 milion� 
korun � nancoval ze svého rozpo�tu 
Královéhradecký kraj.

 „Královéhradecký kraj loni 
uvolnil na další výstavbu ve Sk�iva-

nech p�es 49 milion� korun, zhruba 
35 milion� kraj poskytnul už v p�ed-
minulém roce,“ �ekl královéhradecký 
krajský radní za sociální oblast Miro-
slav Uchytil, který dnes nový centrál-
ní pavilon domova otev�el.

Do pavilonu, který vznikl 
v rámci druhé etapy výstavby nového 
areálu, se p�esouvají ženy s vážn�j-
šími typy postižení, které dosud žily 
v prostorách zámku ve Sk�ivanech. 
V objektu vzniklo ošet�ovatelské od-
d�lení se t�emi bu�kami rodinného 
typu po deseti l�žkách, nová jídelna 

a kuchyn�, administrativní zázemí 
a zázemí pro ošet�ovatelskou pé�i. 
Sou�ástí pavilonu je i sportovní h�išt� 
a malý bazén. 

„Královéhradecký kraj spole�-
n� se státem investoval do výstavby 
sk�ivanského domova už v p�ed-
chozích letech více než 73 milion� 
korun. V areálu bývalého velkostatku 
díky tomu vznikly t�i rodinné domky, 
do kterých se p�est�hovalo 36 žen 
s mentálním �i kombinovaným po-
stižením,“ uvedl hejtman Lubomír 
Franc.

Vilky jsou vybavené veškerým 
pot�ebným zázemím – od nábytku 
až po elektroniku, jsou vymalované 
pestrými barvami. Ženy zde bydlí 
v jednol�žkových �i dvoul�žkových 
pokojích. V každém novém domku 
našlo domov 12 klientek. Do jednoho 
domku byl p�ed �asem p�ijat jako 
klient za�ízení i první muž.

Sou�ástí první etapy výstavby byla 
i rekonstrukce jedné z budov bývalé-
ho statku. V té se nachází velká spo-
le�enská místnost, dílny, u�ebny, t�-
locvi�na a prádelna. V p�íštích letech 
se bude kraj ješt� zabývat umíst�ním 
zbývajících dvaceti klientek domova, 
které bydlí v již nevyhovujících pro-
storách sk�ivanského zámku.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V KRAJI | DOMOVY DŮCHODCŮ | KRAJSKÉ ÚSTAVY SOCIÁLNÍ PÉČE Kraj kv�li vlastnictví 
Regiocentra zruší 
svou akciovou 
spole�nost

Správa nemovitostí Královéhra-
deckého kraje se postupn� p�em�ní 
z akciové spole�nosti na p�ísp�v-
kovou organizaci z�ízenou krajem. 
Se zám�rem transformace této � rmy 
souhlasili v prosinci krajští zastupi-
telé. Kraj tímto p�evodem dosáhne 
toho, že po doplacení tém�� dvoumi-
liardového leasingu p�ejde do jeho 
p�ímého vlastnictví budova Regio-
centra Nový pivovar, ve které sídlí.

„Minulé vedení kraje nám pone-
chalo obrovské závazky, které vy-
plývají z výstavby Nového pivovaru. 
Kraj za stavbu prost�ednictvím lea-
singu zaplatí za 20 let 1,87 miliardy 
korun. Správa nemovitostí Králové-
hradeckého kraje byla kdysi založena 
práv� proto, aby kraj jejím prost�ed-
nictvím � nancoval leasing. Nejv�tší 
slabinou tohoto systému je fakt, že 
Regiocentrum by se po splacení lea-
singu nestalo majetkem kraje, ale této 
akciové spole�nosti, �emuž chceme 
p�edejít,“ �ekl nám�stek hejtmana 
Vladimír Derner.

U Správy nemovitostí jako 
akciové spole�nosti bylo navíc velmi 
problematické zajistit, aby v�bec 
m�la dostate�né p�íjmy, které by jí 
dovolily splácet všechny leasingové 
splátky. Krajští zastupitelé proto roz-
hodli o tom, že se Správa nemovitos-
tí postupn� p�evede na p�ísp�vkovou 
organizaci kraje.

Splácení stavby Nového pivova-
ru znamená pro Královéhradecký 
kraj zna�nou � nan�ní zát�ž v jeho 
rozpo�tu. Již v p�edminulé zim� se 
navíc pln� projevily i nedostatky 
nové stavby – do n�kterých prostor 
budovy siln� zatékalo. D�lníci proto 
po n�kolik m�síc� v rámci platné 
záruky pracovali na odstran�ní 
t�chto závad a p�edevším v prosto-
rách nádvo�í pokládali nové izola�ní 
vrstvy. Dosud se jim ale zatím nepo-
da�ilo všechny opravy dokon�it.

Práce budou pokra�ovat i v do-
movech d�chodc� v Albrechticích 
nad Orlicí a 	ernožicích. V prvním 
z nich se letos dokon�í práce za 6,3 
milionu korun, ve druhém za více než 
osm milion� korun. Oba domovy se 
starají o seniory, kte�í trpí Alzheime-
rovou demencí. Výstavba t�í nových 
vilek v Albrechticích, do kterých se 
nast�huje dalších 24 senior�, bude 
celkem stát více než 37 milion� korun. 

V 	ernožicích vznikne v pr�b�hu 
roku 2011 díky p�ístavb� 56 nových 
l�žek. Stavební úpravy tohoto sociál-
ní za�ízení se celkem pohybují kolem 
85 milion� korun.

Královéhradecký kraj je z�izova-
telem 16 domov� d�chodc� a devíti 
ústav� sociální pé�e. Provoz sociál-
ních služeb stojí v Královéhradec-
kém kraji ro�n� zhruba 1,3 miliardy 
korun.

Letos by m�la p�estavba a rekonstrukce Domova d�chodc� v Polici nad Metují za sto 
milion� skon�it.

Slavnostního otev�ení nového pavilonu Domova sociálních služeb (DSS) ve Sk�ivanech 
se zú�astnil i hejtman Lubomír Franc. Pr�vodce mu d�lali �editel DSS Slavomil Štefan 
a architekt nového areálu Jan Zima (zprava).
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Dvorská p�ehrada a úpická d�ev�nka pat�í k nejcenn�jším památkám
V Královéhradeckém kraji p�ibyly dv� nové národní kulturní památky. Další na povýšení mezi elitu �ekají.

Malebná p�ehrada Les Království 
v Bílé T�emešné u Dvora Králové 
nad Labem a roubená stavba n�-
kdejšího hostince D�ev�nka v Úpici 
se za�adily po bok nejcenn�jších 
kulturních skvost� v �eské repub-
lice. Vláda tyto stavby po�átkem 
února povýšila na národní kul-
turní památky, �ímž se v králové-
hradeckém regionu seznam t�chto 
významných objekt� rozší�il na 
sedmnáct.

Když se �ekne p�ehrada, v�tšin� 
lidí se v tu chvíli vybaví šedivé beto-
nové monstrum, jehož jedinou funkcí 
je zadržovat vodu a ne zkrášlovat 
ráz krajiny. P�ehrada Les Království 
nedaleko Dvora Králové se ale této 

zažité p�edstav� dokonale vymyká. 
Stavba pseudogotického slohu v sob� 
spojuje funk�ní i estetickou stránku, 
díky �emuž se �adí k nejcenn�jším 
architektonickým klenot�m v kraji. 
V letošním roce navíc oslaví toto 
vodní dílo své devadesátiny.

Myšlenka této stavby se zrodila 
po roce 1897, kdy rozsáhlé území od 
Krkonoš až k Pardubicím zdevasto-
vala velká povode�. Aby se podobné 
katastrof� v budoucnu p�edešlo, 
vznikla na po�átku dvacátého století 
p�ehrada ve Špindlerov� Mlýn� 
a práv� Les Království u Dvora 
Králové. V základu je hráz široká 37 
metr� a v korun� 7,2 metr�, její délka 

je pak v korun� 218 metr� a maxi-
mální výška nad základovou spárou 
je 41 metr�. Krom� hráze pat�í ješt� 
k vodnímu dílu obtokové tunely, 
p�elivy, výpusti, domek hrázného 
a objekt vodní elektrárny.

D�ev�nka je pak nejstarší rou-
benou stavbou v Úpici a písemné 
zmínky o ní pocházejí již zhruba 

z poloviny 16. století. Pat�í ke kleno-
t�m �eské lidové architektury. Stavba 
si zachovala tak�ka p�vodní podobu 
z roku 1620. Kdysi to byl patrový 
hostinec, který tvo�ily hrubé trámy 
a neotesané klády. Chátrající objekt 
se relativn� nedávno poda�ilo m�stu 
získat do svého majetku, rekonstruo-
vat a v roce 2007 otev�ít ve�ejnosti.

Královéhradecký kraj má na svém 
území i další „adepty“, kte�í �ekají na 
seznamu možných národních kultur-
ních památek. Krajský ú�ad v roce 
2009 o� ciáln� Ministerstvu kultury 
navrhl k prohlášení Katedrální kostel 
svatého Ducha a Sbor kn�ze Ambrože 
v Hradci Králové, Valdštejnskou 
loggii v Ji�ín� a hrad Pecka.

Přehrada Les Království 
u Dvora Králové nad Labem

Roubené stavení Dřevěnka 
v Úpici

Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové

Třebechovický betlém 
v Třebechovicích pod Orebem

Zámek Hrádek u Nechanic

Kaple Tří Králů ve Smiřicích 

Zámek v Novém Městě 
nad Metují

Zámek v Náchodě

Babiččino údolí a zámek 
v Ratibořicích

Benediktinský klášter a kostel 
svatého Vojtěcha v Broumově

Hřbitovní kostel Panny Marie 
v Broumově

Soubor pevnostního systému 
na Dobrošově u Náchoda

Areál zámku v Opočně

Areál hospitalu v Kuksu

Betlém v Novém lese u Kuksu

Zámek Humprecht

Hrad Kost

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY V KRAJI

Bílí nosorožci našli nový domov v Keni. V africké rezervaci se jim da�í dob�e.
Severní bílí nosorožci z krá-

lovédvorské zoologické zahrady 
našli loni v prosinci nový domov 
v africké Keni. Poslední �ty�i plodní 
jedinci tohoto druhu se v rezervaci 
zabydleli a rychle se p�izp�sobili 
tamním klimatickým podmínkám. 
V dubnu za�ne první pokus o roz-
množení tohoto tém�� vyhynulého 
zví�ecího druhu. 

„Podle odborník� je tento projekt 
jedinou reálnou nad�jí na záchranu 

severního bílého nosorožce. Podpo�i-
la ho svým stanoviskem i Mezinárod-
ní asociace zoo a akvárií (WAZA). 
Chceme ud�lat všechno pro to, aby 
tento živo�išný druh z�stal zachován. 
Proto se p�edstavenstvo královédvor-
ské zoologické zahrady odhodlalo 
k p�evozu nosorožc� do rezervace 
Ol Pejeta Conservancy v Keni. Zde 
budou mít ideální podmínky pro to, 
aby se mohli dále rozmnožovat, což 
se v prost�edí zoologických zahrad 
dlouhodob� neda�ilo,“ �ekl nám�stek 
hejtmana Josef Táborský.

Nosorožci do Keni odlet�li loni 
v polovin� prosince speciálním ná-
kladním letadlem. Umíst�ni byli ve 
zvláš
 zkonstruovaných bednách, 
které pomohly k jejich bezpe�nému 
a bezproblémovému p�evozu. Po 
celou dobu na nosorožce dohlíželi 
jejich ošet�ovatelé.

Náklady na p�evoz nosorožc� byly 
pro Královéhradecký kraj minimální. 
Projekt � nancovaly ze svých zdroj� 
mezinárodní organizace, které se 
zabývají ochranou zví�at. „Ke�skou 

rezervaci si již d�íve prohlédli �eští 
odborníci a o p�esídlení nosorožc� 
jednali s ke�skými organizacemi 
a ochránci p�írody. Šlo p�edevším 
o získání záruk, že se �eští nosorožci 
ocitnou v bezpe�ném prost�edí, kde 
je nebudou ohrožovat nemoci nebo 
pytláci. Rezervace je oplocená, dob�e 
v ní funguje ostraha. Zví�ata zde 
mají vyhrazená svá teritoria a tamní 

správa se o n� dob�e stará,“ dodala 
�editelka královédvorské zoo Dana 
Hole�ková.

V ke�ské rezervaci úsp�šn� 
chovají nosorožce dvourohé a jižní 
bílé. Ke�a má také vypracovaný 
státní projekt na ochranu nosorož-
c�. Díky úsp�šné koncepci projektu 
v této zemi žije nejv�tší populace no-
sorožce dvourohého východního.
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Když jsem vloni na podzim p�i 
schvalování krajského rozpo�tu 
slyšel od n�kterých starost� ná�ek 
kv�li zeštíhlení rozpo�tu krajského 
grantu Programu obnovy venkova v 
dob� hospodá�ské krize, nev��il jsem 

vlastním uším. 
Jako rozumní 
a odpov�dní 
hospodá�i jsme 
vloni na podzim 
museli kv�li vý-
padk�m p�íjm� 

kraje v souvislosti s dopadem eko-
nomické krize po�ítat pouze s ome-
zenými pen�zi. Podle toho jsme také 
naplánovali letošní krajský rozpo�et, 
který jsme v jeho návrhu nastavi-
li úsporn� a realisticky pro všechna 
odv�tví. Krajská kasa není bezedná. 
Protože rozvoj venkova je prioritou 
našeho kraje, jedním dechem jsme 
slíbili, že do tohoto grantu peníze 
v p�ípad� p�ízniv�jšího � nan�ního 
vývoje p�idáme. 

Tento slib se také v nejbližší dob� 
naplní díky p�ebytku hospoda�ení 
kraje.  Aby bylo z �eho tento d�ležitý 
grant rozší�it, musíme být jako odpo-
v�dní ekonomové schopní tento p�e-
bytek vytvo�it. To se poda�ilo: mohu 
konstatovat, že program obnovy 
venkova bude z p�vodní �ástky 
25 milion� korun letos skute�n� vý-
znamn� posílen. Zvládli jsme to jen 
díky našemu p�ísnému a efektivnímu 
p�ístupu ke krajskému hospoda�ení. 
Bohužel se budeme muset nadále 
potýkat se závazky a zadlužeností 
z minulých let. Krvavou, vysokou 
da� platíme také za d�íve neefektivní 
hospoda�ení krajského zdravotnictví, 
jehož dluhy nyní musíme sanovat. 

Odpov�dný hospodá� musí myslet 
i na budoucnost, což v tak citlivé 
oblasti jakou je správa ve�ejných 
� nancí platí dvojnásob. 

Josef Táborský (�SSD)

Strukturální zm�ny v systému 
krajského zdravotnictví považuje-

me, vzhledem 
k vývoji obor� 
a r�stu náklad� 
na poskytování 
zdravotnických 
služeb, v bu-
doucnosti za 

nezbytnou. Klub KS	M je p�ipraven 
na koncep�ní zm�n� struktury spolu-

Problematika zdravotnictví pat�í 
v posledních letech  k nejvíce dis-
kutovaným problém�m kraje. Je to 
zp�sobeno hlavn� tím, že již léta tr-
vající ztrátové hospoda�ení nemocnic 
vyžaduje v posledních letech dotace 

v �ádu stovek 
milion� korun. 
Kraj musí samo-
z�ejm� nadále 
hledat úspory 
uvnit� nemoc-
nic, p�esto si 

ale uv�domuje, že bez jeho pomoci 
nelze kvalitu a dostupnost zdravotní 
pé�e v regionu udržet. Hlavní p�í-
�inou sou�asného stavu je p�itom 
systémové nastavení na celostátní 
úrovni. P�estože kvalita a dostupnost 
zdravotní pé�e u nás rozhodn� p�esa-
huje evropský pr�m�r, vydáváme na 
ni mén� � nan�ních prost�edk� než 
jinde. V ostatních zemích EU �iní 
podíl výdaj� na zdravotnictví  pr�-
m�rn� 8-10 % hrubého domácího 
produktu, u nás pouze 6,9%. Více 
než polovina prost�edk� p�erozd�-
lovaných zdravotními pojiš
ovnami 
p�itom mí�í do nemocnic a práv� 
v nastavení jejich � nancování tkví 
nejv�tší ohrožení �eského zdravot-
nictví. Podle vyhlášek resortu zdra-
votnictví dostávají ministerské ne-
mocnice od pojiš
oven nesrovnateln� 
vyšší platby než nemocnice krajské. 
Za hospitalizaci  pacienta se stejným 
onemocn�ním tak dostávají státní ne-
mocnice p�es 36 tisíc korun, zatímco 
krajské nemocnice v 	R v pr�m�ru 
jen 24 tisíc. Královéhradecké krajské 
nemocnice pat�í s úhradou 22 tisíc k 
t�m nejh��e hodnoceným. V lo�ském 
roce jsme vyzvali ministryni zdra-
votnictví k rychlému �ešení tohoto 
problému. Kroky k náprav� bohužel 
u�in�ny nebyly a p�tiletý program 
postupného sjednocování plateb se 
dokonce o rok prodlužuje. Pokud 
budeme chtít po tuto dobu kvalitu 
a dostupnost zdravotní pé�e v našem 
regionu udržet, musí s jejím do� nan-
cováváním kraj i nadále po�ítat. 

Ji�í Veselý (KDÚ-�SL)

Dobrých více než 20 let �eká m�sto 
Rychnov nad Kn�žnou i jeho hasi�i 
na d�stojné zázemí v nové budov� 
tamní požární stanice a sídla územní-
ho odboru rychnovských hasi��. Stá-
vající budova, která se nachází p�ímo 

v centru m�sta 
na rušné k�ižo-
vatce, nevyho-
vuje technicky 
ani dopravn�. O 
výstavbu nové 
budovy marn� 

usiloval již Okresní ú�ad v Rychnov� 
nad Kn�žnou v devadesátých letech.

Nad�je na získání pot�ebných 
� nancí se objevila až v rámci p�í-
pravy projektu rozvoje Strategické 
pr�myslové zóny Solnice-Kvasiny. 
Nové zázemí pro hasi�e totiž zna�n� 
zvyšuje rychlost, a tím i efektivitu 
zásahu hasi�� v p�ípad� požáru. Jde 
vlastn� o návratnou investici, která 
uspo�í peníze, jež by bylo nutné vložit 
do zvýšeného požárního zabezpe�ení 
budov.

P�íb�h této stavby nebyl nijak jed-
noduchý: p�i p�íprav� zám�ru byla 
použita p�vodní studie z roku 1996, 
ze které byl odvozen i odhad investi�-
ních náklad�. Ukázalo se, že cena se 
za deset let vlivem in� ace, r�stu cen 
ve stavebnictví a zejména zm�nou 
sazby DPH z p�vodních 5% na 19 
resp. 20% vyšplhala na více jak dvoj-
násobek p�vodn� odhadované ceny. 
Proto si situace vyžádala rozd�lení 
stavby na etapy: v p�ípad� nedostat-
ku � nancí by se tak mohla zprovoznit 
alespo� dokon�ená �ást.

Dnes je již problém vy�ešen. Roz-
hodnutím ministerstev bylo zajišt�no 
� nancování v plné výši. Vše se po-
da�ilo a hasi��m i ve�ejnosti v Rych-
nov� za�ne nová Požární zbrojnice 
a sídla územního odboru hasi�� 
sloužit již letos. Byly chvíle, kdy 
jsem byl poslední, kdo ješt� v��il, že 
stavbu zdárn� dokon�íme.

Helmut Dohnálek (SNK-ED)

Zavedení regula�ních poplatk� 
ve zdravotnictví se velmi pozitivn� 
projevilo poklesem po�tu výkon� 
u všech zpoplatn�ných zdravotnic-
kých služeb s výjimkou po�tu ošet-
�ovacích dn� v l�žkových za�ízeních. 

Poklesly po�ty 
ošet�ení na 
LSPP o 41%, 
ambulantních 
ošet�ení o 17%. 
Došlo ke snížení 
po�tu p�edepsa-
ných recept� 

o 25%. Zdravotnický systém tak mohl 
využít p�es p�t miliard vybraných 
poplatk� a dalších p�t miliard ušet-
�ených náklad�. Celkem tedy zdra-
votnictví využilo deset miliard pro 
zkvalitn�ní lé�ebné pé�e. Výsledky 
jsou p�íznivé i p�esto, že kraje vedené 
	SSD se snažily tento zákon sabo-
tovat. Zcela v rozporu se zákonem 
za�aly proplácet poplatky velmi 
omezenému po�tu pacient� a zby-
te�n� tak utrácet ve�ejné prost�edky. 
Nyní se sociální demokraté ve vedení 
našeho  kraje snaží mediální kampaní 
ospravedlnit své protiprávní jednání. 
Uvád�jí, že na proplácení poplat-
k� kraj loni zaplatil p�es 40 milion� 
a uspokojili tak 75 % pacient�. Jsou to 
ovšem klamavé  údaje.  Zdravotnictví 
Královéhradeckého kraje nejsou totiž 
jen nemocnice ve vlastnictví kraje, je 
to i mnoho praktických léka��, ambu-
lantních specialist� i l�žkových za�í-
zení nez�izovaných krajem, v�etn� 
fakultní nemocnice. Ve všech zdra-
votnických za�ízeních se loni za po-
platky v našem kraji vybralo p�es 270 
milion�. Kraj proplácí poplatky jen 
ve svých za�ízeních a tak jen necelým 
15% pacient�. Kdo tedy má prosp�ch 
z krajem utracených pen�z za pro-
placené poplatky? Vážn� nemocní 
pacienti to ur�it� nejsou, t�m systém 
umožnil kvalitn�jší léka�skou pé�i.  
Je to jen 15 % z celkového po�tu 
pacient� ošet�ených v kraji! Možná 
je to 	SSD, která lidem zrušení po-
platk� slibovala a klamnými údaji se 
nyní snaží zamlžit nespln�ní svých 
p�edvolebních slib�!

Jan Michálek (ODS)

pracovat. Ovšem s tou zásadní pod-
mínkou, že bude provád�na citliv� 
a nenaruší dostupnost zdravotní pé�e. 
Krajská samospráva by však m�la 
vyvíjet vyšší tlak na legislativu státu, 
aby snížila pod� nancování úhrad za 
zdravotnické služby pojiš
ovnami. 

Za klí�ovou zm�nu považujeme 
jiný p�ístup k � nancování násled-
né pé�e po opera�ních výkonech. 
Myslíme si, že by p�evedení ope-
ra�ních výkon� do n�kolika vysoce 
technicky i personáln� vybavených 

krajských center a z�ízení l�žek ná-
sledné pé�e v oblastních nemocnicích 
a jejich satelitech vy�ešilo personální 
i � nan�ní problémy malých nemoc-
nic a nenutilo uzavírat celá odd�lení. 

Reorganizaci krajského zdravot-
nictví považujeme za v�c p�ísn� ve-
�ejnou. Jakékoli kroky v této oblasti 
však musí být p�edem velmi pe�liv� 
projednány nejen se samosprávami 
m�st a obcí, ale vedení kraje a hol-
dingu musí být schopno je obhájit 
na ve�ejném projednávání s ob�any. 

Za zásadní chybu pak považujeme, 
že by k jakémukoli rozhodnutí mohlo 
dojít bez podpory zdravotního výboru 
zastupitelstva kraje, �i bez  d�sledné-
ho projednání v p�edstavenstvu ne-
mocnice. Nikdo nap�. nevysv�tlil ve-
�ejnosti v p�ípad� uzav�ení chirurgií 
v Opo�n� �i Broumov�, jaký vliv to 
bude mít na �ekací lh�ty plánova-
ných operací.  Zp�sob jakým byla 
dosud provád�na tato zm�na je ne-
p�ijatelný.

Otakar Ruml (KS�M)

DISKUSNÍ OKÉNKO ZASTUPITELŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Proplácení 
regula�ních
poplatk� - komu to prospívá?

Odpov�dný hospodá� 
musí myslet 
i na budoucnost

Zdá se,
že se Rychnov
kone�n� do�ká

Zdravotnictví 
pot�ebuje 
systémové zm�ny

V�c p�ísn� 
ve�ejná
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Návrhá�i z �erveného Kostelce oblékli � nalistku letošní �eské Miss

Zlato ze snowboardcrossu a st�íbro z paralelního slalomu si p�ivezl 
nadaný snowboardista Tomáš Bulva ze Špindlerova Mlýna. Poslední 
pokyny p�ed startem mu udílel trenér Tomáš Polák.

Krasobrusla� Tomáš Kupka 
získal v Liberci pro náš kraj t�i st�í-
brné medaile (foto Pavel Ry�l).

Nejúsp�šn�jší sportovkyní naší 
výpravy se s t�emi zlatými a jednou 
bronzovou medailí stala rychlo-
brusla�ka Nikola Zdráhalová. 

Naše družstva v b�hu na lyžích získala ve štafetách st�íbrnou a bronzo-
vou medaili. V nabité konkurenci a na opravdu hodn� t�žkém terénu b�žec-
kého areálu ve Vesci podala skv�lý výkon. Na snímku jsou st�íbrné Barbora 
Švarcová, Johana Semeráková a Kristýna Holíková.

 Naši medalisté ze zimní olympiády v Libereckém kraji Šlechtická sídla lákají 
do kraje nové návšt�vníky

Vznosné hrady, které se ty�í 
nad nep�ístupnými roklemi, a jejich 
mohutné zdi, jež budí respekt 
i v dnešní dob�. Honosné zámky, 
které naopak kladou d�raz na 
pohodlí a p�epych. Romantika 
šlechtických sídel je stále jedním 
z hlavních lákadel, za kterým se rádi 
turisté vypraví do Královéhradecké-
ho kraje.

Historické památky zažívají 
v turistické sezón� rušné dny a jejich 
branami projdou tisíce návšt�vník�. 
Opravy a provoz památek i orga-
nizace turistiky v nich ale vyžadují 
velké úsilí. O všech t�chto aspektech 
v polovin� b�ezna diskutovali zá-
stupci šlechtických rod�, odborníci 
na cestovní ruch i ve�ejnost na kon-
ferenci v Hradci Králové „Šlechtická 
sídla a cestovní ruch - hrady, zámky, 
erby“.

„Jedním z klí�ových témat kon-
ference byla úloha majitel� šlechtic-
kých sídel v cestovním ruchu. Cenné 
bylo zejména zprost�edkování jejich 
zkušeností p�i tvorb� marketingo-
vých zám�r�, získávání � nan�ních 
prost�edk� na provoz a využití zá-
meckých objekt�,“ �ekl Ji�í Skalický, 
�editel obecn� prosp�šné spole�nosti 
Revitalizace Kuks, která spole�n� 
s krajem konferenci po�ádala.

Konference se zú�astnil krom� 
jiných i arcibiskup Dominik Duka, 
zástupci Dolnoslezského a Opolské-
ho vojvodství �i Banskobystrického 
samosprávného kraje. Se svými p�í-
sp�vky v cyklu osmnácti p�ednášek 
vystoupili nap�íklad Filip Remenec, 
Jana Germenis – Hildprandt �i Fran-
ziska Diana Sternberg – Phipps. 

Finalistku sout�že 	eské Miss 
2010 Kristýnu Halouzkovou oblékla 
do šat� s motivy klavíru studentka 
st�ední školy z Královéhradeckého 
kraje. Autorkou návrhu této ve�erní 
toalety je Veronika Závodská, stu-
dentka 4. ro�níku St�ední školy 
od�vní, služeb a ekonomiky z 	erve-
ného Kostelce.

Podobn� pro všechny � nalistky 
	eské Miss p�ipravily další vybrané 
od�vnické a návrhá�ské školy z celé 
republiky v rámci projektu 	trnáct 
klenot� v srdci Evropy. Jednotlivé 
školy tak reprezentovaly své kraje 
�trnácti modely, kterými se snažily 
vystihnout tradi�ní od�vní, historické 
i další charakteristické prvky regionu, 
v n�mž byly vytvo�eny.

Královéhradecký kraj zastupovaly 
šaty od�vá�ek z 	erveného Kostelce, 
p�i jejímž návrhu se autorka inspiro-
vala designem klavíru � rmy Petrof.

Nestarší tenistka v kraji 
oslavila 95.  narozeniny

Nejstarší žijící velmi úsp�šná 
p�edvále�ná tenistka, paní Vlasta 
Janatová oslavila v polovin� letoš-
ního února v Domov� d�chodc� 
v Hradci Králové 95. narozeniny.  

Vlasta Janatová byla v roce 
2000 za�azena Ji�ínským tenisovým 
klubem mezi dvanáct nejúsp�šn�j-
ších tenist� 20. století. „Maminka 
v šedesátých letech p�edpov�d�-
la tenisovou kariéru Jana Kodeše, 
kterého vid�la hrát na jednom z te-
nisových p�ebor�. O tenis má dosud 
velký zájem a stále se stará o své 
rakety, které chrání p�ed vlhkem,“ 
�ekla její dcera Nad�žda Prokopová.


