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Nemocnice se vloni zbavily dluhů
Hospodaření oblastních nemocnic se dostalo do několikamilionového zisku 

Silničáři udělali více práce za méně peněz

Na lepší silnice či vzdě-
lávání v kraji šlo vloni  
z EU 1,5 miliardy

Recept na to, jak udělat více práce 
za méně peněz, našli krajští silni-
čáři. Správa a údržba silnic Králo-
véhradeckého kraje (SUSHK) totiž  
v loňském roce ušetřila více než  
20 milionů korun díky vyšší produk-
tivitě práce, organizačním změnám 
a celkovému zeštíhlení této akciové 
společnosti kraje.

„Na začátku roku jsme měli  
od vedení kraje jasné zadání snížit 
výdaje naší firmy. To se podařilo  
a určité rezervy se budeme snažit 
najít i v příštím roce. Rozhodně to 
ale neznamená, že by opravy silnic  
či mostů byly provedeny méně kvalit-
ně. Snažíme se více opravovat silnice 
či mosty vlastními silami a najímat si 
méně často externí firmy na opravy 
vlastních strojů či mechanizace,“ 
uvedl Miloš Štěpán, ředitel krajské 

Správy a údržby silnic.
Během loňského roku klesl počet 

silničářů o zhruba pět procent. „Ne-
chceme propouštět, ale za zaměst-
nance, kteří odchází do důchodu, již 
nehledáme náhradu. S úspornými 
opatřeními nám pomáhá zvýšená 
produktivita práce,“ doplnil Štěpán. 
V současné době zaměstnávají krajští 
silničáři 450 lidí.

To, že by krajská správa silnic 
mohla ušetřit, navrhl audit této ob-
chodní společnosti, který se usku-
tečnil začátkem loňského roku. Ten 
také doporučil  změny v organizaci  
a řízení firmy. 

Královéhradecký kraj se prostřed-
nictvím SUSHK stará o více než 3,5 
tisíce kilometrů silnic druhé a třetí 
třídy. Ta má na starost také letní  
a zimní údržbu.

Nemocnice Královéhradeckého 
kraje se během roku 2009 zbavily 
několikamilionových dluhů, které 
je tížily řadu let. Zatímco ještě na 
začátku loňského roku se oblastní ne-
mocnice utápěly ve více než stomilio-
novém dluhu, nyní vykazuje celkové 
hospodaření nemocnic a Zdravotnic-
kého holdingu Královéhradeckého 
kraje zisk kolem 15 milionů korun. 
Vyplývá to z předběžného výsledku 
hospodaření krajského zdravotnictví.

Na loňské cestě z červených čísel 
poháněly ekonomiku krajského zdra-
votnictví dva hlavní motory: přísný, 
úspornější systém hospodaření ne-
mocnic a především finanční pomoc 
z krajského rozpočtu. 

„Efektivnější, úsporný systém se 
ve zdravotnictví rozbíhá od poloviny 
loňského roku: šetří se na nákupech 
spotřebního zdravotnického materiá-
lu či léků. Letos přikročíme k dalším, 

Zhruba půl druhé miliardy korun 
získal vloni na své projekty Králové-
hradecký kraj z fondů Evropské unie. 
Díky evropské finanční podpoře po-
kračovala především modernizace 
krajských silnic či budov středních 
škol. V letošním roce má kraj před 
podáním žádosti další projekty za asi 
dvě miliardy korun. 

„Královéhradecký kraj v roce 
2010 nechce omezovat své investi-
ce, i když musel ve všech odvětvích 
sáhnout k úsporným opatřením kvůli 
dopadům ekonomické krize. S příli-
vem financí na investice by nám měla 
pomoci Evropská unie. Z tohoto 
důvodu jsme vyčlenili v letošním roz-
počtu na kofinancování evropských 
projektů 210 milionů korun, což je  
o sto milionů více než vloni,“ řekl ná-
městek hejtmana Josef Táborský.

Pokračování na str. 2 Více o zdravotnictví na str. 3

Více k dopravě v kraji na str. 4

Říká se, že 
pesimista je 
optimista bez 
dostatečných 
i n f o r m a c í . 
Nemys l ím, 
že optimistic-
ké zprávy tím 
pádem musí 
být na infor-
mace skoupé. 

První čistě 
elektronická 

podoba krajského zpravodaje U nás 
v kraji, který by každých zhruba šest 
neděl měli dostávat do svých mai-
lových schránek krajští zastupitelé, 
poslanci, senátoři či starostové, má 
přinést aktuální zpravodajství s dostat-
kem informací. 

To by rozhodně nemělo zname-
nat, že tento newsletter má vytvořit 
pesimistický obraz o řízení kraje, ani 

že jeho čtenářům chceme nasazovat 
růžové brýle. Cítíme potřebu objek-
tivně informovat o životě klíčových 
oblastí krajské samosprávy.

Dopady ekonomické krize mění 
chod věcí kolem nás. Krajské zdra-
votnictví se muselo zbavit zátěže 
obrovských ztrát. Mění se systém 
nákupu zdravotnického materiálu  
a léků, bude se měnit struktura praco-
višť v nemocnicích. Mění se způsob 
práce krajských silničářů: chceme  
od nich stejně jako od krajských 
úředníků vyšší produktivitu, přísněj-
ší přístup k práci. Finanční podporu  
z Evropské unie musíme stoprocent-
ně využít v projektech, které zlepší 
život lidem v našem kraji.

Považuji se za optimistu, který 
má dostatek přesvědčivých informa-
cí: přesto se pesimistou nestávám. 
Budoucnost tohoto kraje má v rukou 
každý z nás. Pokud naše ruce nene-
cháme zahálet, může být budoucnost 
tohoto kraje zase o něco lepší. 

Slovo hejtmana
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daleko výraznějším úsporným opat-
řením, která souvisí s celkovým pro-
vozem některých pracovišť,“ řekl 
královéhradecký hejtman Lubomír 

Franc, který je předsedou dozorčí 
rady krajského zdravotnického hol-
dingu. 
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v rámci regionu soudržnosti NUTS 
II Severovýchod, který je v tomto 
ohledu na špici mezi ostat-
ními kraji. V letošním roce 
můžeme z Evropské unie 
získat na krajské projekty 
až dvě miliardy korun,“ 
řekla ředitelka Centra 
evropského projektování 
Klára Dostálová.

V letošním roce by 
tak kraj z ev-
ropských fondů 
mohl získat asi 
400 milionů 
korun na mo-
dernizaci silnic, například na rekon-
strukce mostů by mělo přijít více 
než 74 milionů korun. Pokračovat 

budou za 61 milionů i opravy opěrné 
zdi na silnici druhé třídy z Vrchlabí  
do Špindlerova Mlýna. Přes 600 
milionů korun pak bude směřovat  

do oblasti školství, především  
na zateplení školních budov a výměny 

oken. O zhruba půl mi-
liardy korun se budou 
ucházet projekty z resortu 
zdravotnictví a sociál-
ních věcí – mimo jiné se 
počítá například s druhou 
etapou internetizace  
a digitalizace nemoc-
nic za asi 280 milionů 

korun. V oblasti 
r eg ioná ln ího 
rozvoje hodlá 
kraj investovat 
evropské peníze  

ve výši 150 milionů korun, na-
příklad do výstavby cyklostezky 
mezi Hradcem Králové, Josefovem  
a Kuksem. V krajském městě se 
rovněž připravuje výstavba digitální-
ho planetária za 70 milionů korun.

Kraj bude v tomto roce usilovat  
o to, aby se v rámci Regionálního ope-
račního programu přesunem dotací 
posílila oblast rozvoje měst a obcí  
o 300 milionů korun. Společně s ostat-
ními regiony také bude Královéhra-
decký kraj jednat s vládou o tom, aby 
se přesunuly finance z málo využíva-
ných operačních programů. Asociace 
krajů rovněž zřídí pracovní tým, který 
bude vyjednávat o dalším programo-
vacím období na rok 2014 a další léta. 
Cílem krajů je maximální zapojení 
většiny financí v rámci Regionální-
ho operačního programu nejen pro 
oblast rozvoje měst, cestovního ruchu, 
ale i pro životní prostředí či podporu 
výzkumu a vývoje.

Na lepší silnice či vzdělávání v kraji šlo vloni z EU 1,5 miliardy
Mezi nejnákladnější projekty 

patřila například rekonstrukce silnice 
druhé třídy z obce Křižanov na Ná-
chodsku do České Skalice za 103 
milionů korun, dále průtah Nechanice-
mi na Královéhradecku za 71 milionů 
korun. Zhruba 113 milionů korun 
půjde i na modernizaci komunikací  
k hraničním přechodům Broumov-
ského výběžku a k přechodu Olešnice 
v Orlických horách – Lewin Klodzki. 
V oblasti školství kraj získal mimo 
jiné přibližně 120 milionů korun  
na rozvoj center odborného vzdělává-
ní, která vzniknou při středních odbor-
ných školách. Přes 300 milionů korun 
šlo také na služby sociální prevence, 
vzdělávání sociálních pracovníků, 

rozvoj sociálních služeb a podporu 
integrace Romů.

„V čerpání evropské podpory je 
Královéhradecký kraj nejúspěšnější 

Projektem na zateplení 
budov se ušetří desítky 
milionů korun

Desítky milionů korun ušetří kaž-
doročně Královéhradecký kraj díky 
projektu na zateplení budov svých 
škol, ústavů sociální péče a zdra-
votnických zařízení. Investice na 
vylepšení izolace objektů či výměny 
oken získá kraj z fondů Evropské 
unie a dále ze stávajících provozních 
nákladů – budoucích úspor, které již 
nezatíží krajský rozpočet.

V první vlně půjde o zateplení 
deseti až patnácti budov s náklady 
kolem 120 milionů korun. „Ceny 
energií stále v současnosti rychle 
rostou. Předpokládáme, že díky 
tomuto projektu platby za energie 
naopak značně poklesnou. Ušetřit 
můžeme v průměru 15 procent, u ně-
kterých zařízení až 25 procent, což 
bude v součtu činit desítky milionů 
korun ročně,“ uvedl náměstek 
hejtmana Josef  Táborský.

Na kofinancování evropských 
projektů dáme letos  

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

Vloni si utáhli opasek i 
krajští politici: ušetřili 9 
milionů

Na platech úředníků kraj 
ušetřil 5,6 milionu

Spor o pozemky pro dálnici 
u Hradce spěje k závěru

Méně zahraničních cest, výdajů 
na reprezentační účely, pohoštění  
a dary či vybavení pro nové zastupi-
tele: to jsou někte ré z položek, díky 
kterým rozpočet určený krajským 
zastupitelům v loňském roce ušetřil 
bezmála 9 milionů korun. S menším 
utrácením na zahraničních služeb-
ních cestách či s menšími výdaji za 
pohoštění návštěv či dary se počítá  
i v roce 2010. Zahraniční cesty však 
mají svůj přínos pro kraj, a proto by 
se mělo částečné omezení těchto 
regionálních diplomatických aktivit 
po odeznění dopadů hospodářské 
krize opět oživit.

Rozpočet Královéhradeckého 
kraje vloni ušetřil 5,6 milionů korun 
na platech zaměstnanců Krajské-
ho úřadu Královéhradeckého kraje 
včetně plateb na povinném pojist-
ném. Na krajském úřadu totiž během 
loňského roku pracovalo o 15 úřed-
níků méně než kraj původně počítal. 
Chod úřadu zabezpečovalo vloni 
celkem 371 zaměstnanců, přičemž 
původní předpoklad předpokládal 
celkem se 386 lidmi.

Vláda České republiky navrhla 
jak ukončit letitý spor s farmářkou 
Ludmilou Havránkovou o pozemky 
pro nedokončenou autostrádu 
před krajským městem. Stát se 
pokusí uzavřít smlouvy majitelkou 
pozemků potřebných pro dostav-
bu dálnice D11 k Hradci Králové. 
Farmářka by podle dohody měla 
získat tři hektary pozemků za své 
tři hektary a 130 hektarů půdy do 
pronájmu. Smlouvy, které by měly 
zajistit odblokování celého sporu, 
chce stát připravit během letošní-
ho dubna. Komunikaci vedoucí  
k řešení sporu o pozemky pro dálnici 
u Hradce aktivně otevřel v prvního 
polovině loňského roku králové-
hradecký hejtman Lubomír Franc. 
Díky němu má dálnice D11 svého 
zvláštního vládního zmocněnce, 
který postup v této věci podporuje  
a podařilo se například obnovit kon-
trolní dny pro výstavbu této klíčové 
dopravní stavby.

Peníze z fondů evroPSké unie do královéhradeckého kraje krátce

Pokračování ze str. 1

Norské fondy přinesly miliony školám, 
ústavům i zdravotnictví

Zhruba 70 milionů korun přišlo v minulých dvou letech do Králové-
hradeckého kraje z Finančních mechanismů EHP/Norska. Za tyto dotace 
například obce rekonstruovaly své školy a dětská hřiště. Peníze umožnily 
i pořídit vybavení do některých zdravotnických zařízení. Na snímku je 
nový sportovní areál Gymnázia a Střední odborné školy v Hořicích.
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Nemocnice vylepšují vybavení, holding vytváří úspory
Nové lékařské přístroje i re-

konstruovaná pracoviště přispěla  
v minulém roce k zlepšování kvality 
zdravotní péče v krajských nemoc-
nicích. V rychnovské nemocnici 
byl například otevřen nový pavilon 
chirurgie, v Trutnově se naplno roz-
běhla digitalizace. Krajský zdravot-

nický holding změnil své fungování 
a zavedl systémová opatření, která 
každým rokem uspoří kraji miliony 
korun.

„Královéhradecký kraj bude  
i v tomto roce usilovat o vylepšování 
nemocnic a jejich vybavení. Dostup-
nost kvalitní lékařské péče patří mezi 
naše priority. Kraj také vloni poskytl 
nemocnicím desítky milionů korun 
na jejich stabilizaci a vymazání 
dluhů, do kterých se dostaly v před-
chozích letech,“ uvedla krajská radní 
pro zdravotnictví Jana Třešňáková.

K zlepšení ekonomiky nemocnic 
by měly vést i změny v jejich mana-
gementu. Do rychnovské nemocni-
ce vloni v prosinci nastoupil Luboš 
Mottl, nemocnici v Náchodě pak  
od začátku letošního ledna vede Mi-
roslav Vávra. 

V loňském roce kraj například 
rekonstruoval za 20 milionů korun 
pavilon chirurgie v rychnovské ne-
mocnici. V trutnovské nemocnici 
začala v rámci digitalizace sloužit 
pacientům vyšetřovací pracoviště 

aktuality z oblaSti krajSkého zdravotnictví

Nemocnice se vloni 
zbavily dluhů

Díky navýšení mezd mají 
nemocnice dostatek sester

Krajské nemocnice se přestaly 
potýkat s nedostatkem zdravotních 
sester. Personální situaci se podařilo 
stabilizovat především díky tomu, že 
Královéhradecký kraj navýšil mzdy 
středního zdravotnického personálu. 
Přijaté opatření zajistilo pacientům 
lepší kvalitu a dostupnost zdravotní 
péče.

„Mzdy zdravotních sester byly  
v krajských nemocnicích dlouho-
době podhodnocené. Minulé vedení 
krajského zdravotnictví drželo 
jejich odměňování na nízké úrovni.  
V loňském roce se ale Královéhradec-
kému kraji podařilo tuto systémovou 
chybu napravit, “ řekla krajská radní 
pro zdravotnictví Jana Třešňáková.

Do nemocnic se vrací i sestry, 
které dříve zaměstnání opustily  
a odešly do jiných oborů. Kraj má 
zároveň možnost nastavit přísnější 
kritéria pro přijímání nových zaměst-
nanců, klást větší důraz na jejich od-
bornost i kvalitu jejich práce.

Pokračování ze str. 1

Pacienti vloni ušetřili na poplatcích 40 milionů

Pacienti, kteří vloni využili služby 
krajských zdravotnických zařízení, 
ušetřili více než 40 milionů korun 
díky možnosti přijmout dar od Krá-
lovéhradeckého kraje na zaplacení 
regulačních poplatků. Za návštěvu 
lékaře, pobyt v ne-
mocnici či nákup 
léků nejvíce peněz 
uspořili senioři. 
Podle průzkumů právě lidi v důcho-
dovém věku zatěžují zdravotnické 
poplatky nejvíce.

Celkem se vloni v kraji na poplat-
cích vybralo přes 55 milionů korun. 

„Přístup k placení zdravotnických 
poplatků mají všichni pacienti stejný 
a v našem kraji jsme nastavili napro-
sto dobrovolné podmínky. Každý má 
stále možnost poplatek uhradit, což 
také mnozí pacienti nadále činí. Díky 

nám se lidé mohou 
navíc rozhodnout 
podle svého osob-
ního postoje či fi-

nančních možností, zda tuto nabídku 
využijí. Ukazuje se, že tuto naši akti-
vitu někteří pacienti ocenili a rádi ji 
využívají, především jde o lidi v dů-
chodovém věku,“ uvedl královéhra-

Úhradu poplatků darem 
využívají především lidé 

v důchodovém věku

decký hejtman Lubomír Franc. 
Královéhradecký kraj zaplatil 

za zdravotnické poplatky necelých  
37 milionů korun v roce 2009, zbytek 
letos v lednu. V souvislosti s kraj-
ským systémem hrazení poplatků 
zahájilo začátkem letošního roku mi-
nisterstvo vnitra s Královéhradeckým 
krajem a s několika dalšími českými 
krajskými samosprávami řízení. „Pro 
naše pacienty se nic nemění a mohou 
i nadále žádat kraj o poskytnutí daru. 
Snažíme se v rámci správního řízení 
najít s ministerstvem vnitra společ-
nou řeč a názor na tento systém tak, 
aby byli i nadále naši pacienti spoko-
jeni,“ řekla Jana Třešňáková, krajská 
radní pro oblast zdravotnictví.

Pacienti ve zdravotnických zaříze-
ních kraje mohou od loňského února 
v případě zájmu o proplacení poplat-
ku uzavřít smlouvy, podle kterých 
přijímají úhradu poplatku jako dar  
od kraje. Tuto smlouvu je možné 
uzavřít přímo v ordinaci či lékárně pí-
semnou nebo ústní formou. Uzavření 
ústní dohody vyznačí lékař v dokumen-
taci pacienta či lékárník na receptu.  
V případě zájmu o písemné vyhoto-
vení smlouvy má zdravotnický per-
sonál připraveny návrhy smluv na 
přijetí daru od kraje. 

využívající nejmodernější digitální 
techniku - tři oddělení rentgenu spolu  
s vyšetřovacími přístroji mamologie  
a magnetické rezonance. Za digita-
lizaci trutnovské nemocnice Králo-
véhradecký kraj zaplatil zhruba 50 
milionů korun. V jičínské nemocnici 
pak bylo vybudováno za 19 milionů 
nové skiaskopické pracoviště, což je 
rentgenový systém nové generace. Již 
předloni pak byl v Oblastní nemocnici 
Jičín otevřen nový pavilon interních 
oborů za čtvrt miliardy korun. Vloni 
kraj dále otevřel dvě nové lékárny  
v Trutnově a v Broumově.

Další investice do zdravotnictví 
budou následovat i v letošním roce. 
Finance na řadu projektů chce kraj 
získat z fondů Evropské unie. „Mimo 
jiné se počítá například s druhou 
etapou internetizace a digitalizace 
nemocnic za asi 280 milionů korun, 
zateplením budov v areálu trutnov-
ské nemocnice za zhruba 60 milionů 
či rekonstrukcí topného systému  
v nemocnici v Novém Bydžově za 55 
milionů korun,“ dodala Třešňáková. 

Dluhy vloni potápěly krajské 
nemocnice, především zařízení  
v Náchodě a v Rychnově, pod 
hladinu hrozby insolvenčního řízení 
a konkurzu. To je pro tak citlivou 
oblast, jakou je zdravotnictví velice 
nebezpečné. Minusy v účetnictví 
bylo třeba rychle zabrzdit a současně 
rozběhnout systém, které udrží hos-
podaření nemocnic nad vodou, tedy 
bez dluhů. 

Se ziskem patrně uzavřou své 
loňské hospodaření nemocnice  
v Náchodě, Jičíně, Dvoře Králové 
nad Labem a Trutnově. Naopak  
s mírnou ztrátou se potýká Oblastní 
nemocnice Rychnov nad Kněžnou. 
Oficiální a definitivní hospodářské 
výsledky krajského zdravotnictví 
budou známy až v polovině letoš-
ního roku, kdy mají nemocnice své 
termíny ročních uzávěrek a podávají 
svá daňová přiznání. Do celkového 
výsledku hospodaření ještě promluví 
vyúčtování zdravotních pojišťoven 
či položky k pohledávkám a závaz-
kům odběratelů nemocnic.

Loňská neinvestiční pomoc ne-
mocnicím přesáhla celkem 200 
milionů korun. „Kromě sanace 
dluhů, které jsme zdědili po před-
chozím vedení zdravotnického hol-
dingu, jsme se museli také vypořá-
dat s nespravedlivým odměňováním 
zdravotních sester. Tyto problémy 
se podařilo vloni vyřešit,“ sdělila 
Jana Třešňáková, krajská zdravotní 
radní.

Proplácení regulačních poplatků podporuje sociálně slabé, kraj v něm bude pokračovat.

Takto dnes vypadají ordinace v nově zre-
konstruovaném pavilonu rychnovské ne-
mocnice.
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Přívaly sněhu prověřily začátkem roku krajské silničáře
Závěje, vánice, sněhové jazyky – 

čtyři dny trvající bílé peklo na kraj-
ských vozovkách prověřilo začátkem 
ledna schopnosti silničářů. Podobnou 
kalamitu zažilo pak ještě Rychnovsko 
v druhém unorovém týdnu. Díky ne-
přetržitému provozu pluhů a sypačů 
se ale Správě a údržbě silnic Králo-
véhradeckého kraje podařilo kalamitu 
zvládnout a řidičům zajistit bezpeč-
nou jízdu regionem. 

„Čtyři dny trvající lednová ka-
lamita vyšla krajské silničáře na 
zhruba 25 milionů korun. Během boje  
s navátým sněhem najezdily sypače  
a pluhy přes 100 tisíc kilometrů  
a vysypaly na tři a půl tisíce tun soli. 
Během kalamity bylo nepřetržitě  

v akci na 270 lidí,“ uvedl Josef Ješina, 
člen Rady Královéhradeckého kraje 
pro oblast dopravy. 

Silničářům po kalamitě zůstává 
ve skladech ještě 7,5 tisíce tun soli  
a nyní nakoupí další tisíc tun. Na sil-
nicích první třídy vyšla údržba, kterou 
platí stát, odhadem na 10 milionů 
korun, náklady na silnicích druhé  
a třetí třídy, které patří kraji, činí asi 
15 milionů korun. 

Velké množství sněhu se zcela 
jistě podepíše i na kvalitě vozovek. 
Dá se očekávat, že se na nich objeví 
větší množství výtluků, které řidičům 
znepříjemňují jízdu. Opravy kraj-
ských silnic začnou hned, jak to 
počasí dovolí, a vyžádají si miliony 

Autobusem i vlakem se bude krajem 
cestovat na jednu jízdenku

„Integrovaný systém dopravy již 
od roku 2004 začal postupně sloužit 
na Broumovsku, Náchodsku či Rych-
novsku a prokázal pozitivní přínosy 
pro cestující a nemalé úspory pro 
krajský rozpočet. Nyní by měl začít 
fungovat v celém kraji,“ uvedl krajský 
radní pro dopravu Josef Ješina.

Nový systém veřejné dopravy 
navíc lidem přinese 
o dvacet procent 
autobusových spojů 
více. Kraj ale přitom 
za dotované spoje 
zaplatí daleko méně peněz. Příznivý 
poměr mezi najetými kilometry a fi-
nancemi vznikne zavedením malých 
vozidel, jež budou více využívána  

korun. Již v zimním období začnou 
silničáři nejhorší úseky opravovat 
speciální směsí asfaltu.

Za celou zimní údržbu trvající 
zhruba od listopadu do dubna zaplatí 

a na něž nebudou tak velké provozní 
náklady. 

„Královéhradecký kraj by mohl 
díky optimalizaci dopravy v příštích 
letech ušetřit každým rokem kolem 
15 milionů korun. Znamenalo by to 
úlevu pro rozpočet, který výdaje na 
dopravní obslužnost značně zatěžu-
jí,“ dodal Ješina. Pro letošní rok se 

v rozpočtu kraje na 
dopravní obslužnost 
počítá s částkou 
615 milionů korun. 
Dotace na autobuso-

vé spoje, které najezdí za rok zhruba 
patnáct milionů kilometrů, z toho činí 
zhruba 263 milionů korun.

Krajský organizátor dopravy 

Cestovat na jednu jízdenku vlakem i autobusem po celém Královéhra-
deckém kraji by mohli lidé již od letošního června. Předpokládá to nový 
systém integrace a optimalizace veřejné dopravy. Obyvatelé regionu se 
díky lépe navazujícím spojům dostanou snadněji k lékaři, do škol, za-
městnání či za nákupy. Lepší organizace dopravy navíc bude znamenat  
i značné úspory pro krajský rozpočet.

Oredo kvůli snížení výdajů kraje 
a zlepšení služeb pro cestující při-
pravuje další optimalizaci dopravy, 
tentokrát na Novoměstsku, Dobruš-
sku, Jaroměřsku, Novobydžovsku, 
Jičínsku, v Krkonoších a v Podkrko-
noší. Tato území doposud obsluhuje 
179 autobusů – po zavedení nových 
oběhů vozidel jich bude třeba o 36 
méně. Toto zmenšené množství však 
bude maximálně využito a najezdí 
větší počet kilometrů. Upravený 
systém spojů by mohli v těchto ob-
lastech dopravci spustit od letošního 
června. 

„Kraj nemůže pouze objednávat 
nové spoje u dopravců. Tím by se 
jen zvyšovaly náklady a provozování 
spojů by nebylo efektivní. K úsporám 
v žádném případě nevede rušení 
spojů, které vede k úbytku cestují-
cích a zhoršuje dopravní obslužnost 
měst a obcí. Nejvýhodnější je nasadit 
malá vozidla, která budou maximálně 
využitá a jejichž provoz nebude tak 
nákladný jako u velkých autobusů,“ 
řekl Vladimír Záleský, jednatel spo-
lečnosti Oredo, krajského organizá-
tora dopravy.

Oredo již v letech 2004 až 2007 
upravilo systém dopravy na Brou-
movsku, Náchodsku, Rychnovsku 
a Červenokostelecku. Opatření při-
nesla nárůst dopravy a cestujících. 
Razantně se tak zvedly dopravcům 
i tržby. Například na Broumovsku 
před optimalizací tržby činily přes tři 
miliony korun při zhruba 300 tisících 
najetých kilometrech. Po úpravách 
se počet najetých kilometrů zvýšil 
na asi 540 tisíc a tržby přesahovaly 
4,5 milionu korun, tedy o více než 40 
procent více.

K úsporám  
v žádném případě  

nevede rušení spojů

doPravní obSlužnoSt v kraji | Údržba krajSkých Silnic

Lednová kalamita stála 25 milionů korun. Pluhy a sypače silničářů najezdily přes 100 tisíc kilometrů.

Tisíce návštěvníků  
na Regiontouru 
zlákala Sněžka

Zvonění náčiní kamenosochař-
ských tovaryšů z hořické střední 
školy, vůně spékaných hořických 
trubiček či chuť pečiva z Rychnov-
ska - návštěva kraje jako zážitek pro 
všechny smysly. Tak letos Králové-
hradecký kraj lákal turisty na vele-
trhu cestovních příležitostí Region-
tour v Brně. Krajské expozici opět 
vévodil model nejvyšší české hory 
Sněžky.

„Náš kraj patří mezi nejnavště-
vovanější regiony České republiky 
a zájem turistů si rozhodně zaslouží. 
Kraj na veletrhu představil všechny 
své významné turistické oblasti,“ 
uvedl náměstek hejtmana Helmut 
Dohnálek, který má na starosti 
oblast regionálního rozvoje a ces-
tovního ruchu. 

Návštěvníci královéhradeckého 
stánku si na tomto největším vele-
trhu týkajícího se turistiky v regio-
nech také mohli vyzkoušet lyžování 
na trenažéru, ochutnat pivo, mošt 
či pálenku z Rychnovska, seznámit 
se s výrobou keramiky a košíků  
či prohlédnout si repliku třebecho-
vického betléma. Lidé také obdrželi 
pozvánku na konferenci o šlech-
tických sídlech, která se v březnu 
uskuteční v Hradci Králové. 

Královéhradecký kraj je čtvrtým 
nejnavštěvovanějším regionem 
České republiky za Prahou, Jiho-
českým a Jihomoravským krajem. 
Ze zdrojů České statistického úřadu 
vyplývá, že ve třetím čtvrtletí loň-
ského roku se v kraji ubytovalo  
o necelé 3 procenta méně turistů 
oproti stejnému období roku 2008. 

kraj průměrně kolem 200 milionů 
korun. Dosud nejvyšší náklady na 
zimní údržbu musel kraj zaplatit na 
jaře 2006. Tehdy vyšla zimní údržba 
na bezmála čtvrt miliardy korun.
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Kraj letos dá na rekonstrukce domovů pro seniory 70 milionů

Postižené ženy ve Skřivanech mají nové bydlení

Zhruba 70 milionů korun v le-
tošním roce Královéhradecký kraj 
investuje do rekonstrukcí a dalších 
stavebních úprav domovů důchodců. 
Pokračovat bude například přístavba 
domova v Polici nad Metují či do-
stavba objektu pro seniory v Černo-
žicích. Významná investice rovněž 
směřuje do vrchlabského domova.

„Domovy důchodců i ústavy so-
ciální péče se kraj snaží postupně 
vylepšovat, aby nabízely ještě větší 
kvalitu péče o seniory i postiže-
né. Kraj každým rokem investuje  
do vylepšení svých sociálních zaří-
zení desítky milionů korun. V letoš-
ním roce se podaří provést stavební 
úpravy v domovech důchodců za asi 
70 milionů,“ řekl krajský radní pro 
sociální oblast Miroslav Uchytil.

Rozsáhlá rekonstrukce, za kterou 
kraj zaplatí 38 milionů korun, 
čeká například Domov pro seniory 
Vrchlabí. Dále bude pokračovat 
rozsáhlá modernizace a přestavba 
domova v Polici nad Metují. Do této 
stavby půjde v tomto roce finálních  
14 milionů z celkových nákladů, 
které činily asi sto milionů korun. 
V polickém domově se díky rekon-
strukci zvýší komfort klientů domova 
a jeho kapacita se rozšíří o 22 lůžek.

Třicet lůžek v jednolůžkových 
a dvoulůžkových pokojích, nová 
jídelna, kuchyně, hřiště, malý bazén 
– to všechno je součástí centrálního 
pavilonu, který stavbaři dokonči-
li v novém areálu Domova sociál-
ních služeb ve Skřivanech. Moderní 
zázemí zkvalitní sociální služby, jež 
domov postiženým ženám poskytu-
je. Výstavbu za zhruba 84 milionů 
korun financoval ze svého rozpočtu 
Královéhradecký kraj.

 „Královéhradecký kraj loni 
uvolnil na další výstavbu ve Skřiva-

nech přes 49 milionů korun, zhruba 
35 milionů kraj poskytnul už v před-
minulém roce,“ řekl královéhradecký 
krajský radní za sociální oblast Miro-
slav Uchytil, který dnes nový centrál-
ní pavilon domova otevřel.

Do pavilonu, který vznikl v 
rámci druhé etapy výstavby nového 
areálu, se přesouvají ženy s vážněj-
šími typy postižení, které dosud žily 
v prostorách zámku ve Skřivanech.  
V objektu vzniklo ošetřovatelské od-
dělení se třemi buňkami rodinného 
typu po deseti lůžkách, nová jídelna 

a kuchyně, administrativní zázemí 
a zázemí pro ošetřovatelskou péči. 
Součástí pavilonu je i sportovní hřiště 
a malý bazén. 

„Královéhradecký kraj společ-
ně se státem investoval do výstavby 
skřivanského domova už v před-
chozích letech více než 73 milionů 
korun. V areálu bývalého velkostatku 
díky tomu vznikly tři rodinné domky, 
do kterých se přestěhovalo 36 žen  
s mentálním či kombinovaným po-
stižením,“ uvedl hejtman Lubomír 
Franc.

Vilky jsou vybavené veškerým 
potřebným zázemím – od nábytku 
až po elektroniku, jsou vymalované 
pestrými barvami. Ženy zde bydlí  
v jednolůžkových či dvoulůžkových 
pokojích. V každém novém domku 
našlo domov 12 klientek. Do jednoho 
domku byl před časem přijat jako 
klient zařízení i první muž.

Součástí první etapy výstavby byla 
i rekonstrukce jedné z budov bývalé-
ho statku. V té se nachází velká spo-
lečenská místnost, dílny, učebny, tě-
locvična a prádelna. V příštích letech 
se bude kraj ještě zabývat umístěním 
zbývajících dvaceti klientek domova, 
které bydlí v již nevyhovujících pro-
storách skřivanského zámku.

Sociální Služby v kraji | domovy důchodců | krajSké ÚStavy Sociální Péče Kraj kvůli vlastnictví 
Regiocentra zruší 
svou akciovou  
společnost

Správa nemovitostí Královéhra-
deckého kraje se postupně přemění 
z akciové společnosti na příspěv-
kovou organizaci zřízenou krajem.  
Se záměrem transformace této firmy 
souhlasili v prosinci krajští zastupi-
telé. Kraj tímto převodem dosáhne 
toho, že po doplacení téměř dvoumi-
liardového leasingu přejde do jeho 
přímého 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 prostřednictvím lea-
singu zaplatí za 20 let 1,87 miliardy 
korun. Správa nemovitostí Králové-
hradeckého kraje byla kdysi založena 
právě proto, aby kraj jejím prostřed-
nictvím financoval leasing. Největší 
slabinou tohoto systému je fakt, že 
Regiocentrum by se po splacení lea-
singu nestalo majetkem kraje, ale této 
akciové společnosti, čemuž chceme 
předejít,“ řekl náměstek hejtmana 
Vladimír Derner.

U Správy nemovitostí jako 
akciové společnosti bylo navíc velmi 
problematické zajistit, aby vůbec 
měla dostatečné příjmy, které by jí 
dovolily splácet všechny leasingové 
splátky. Krajští zastupitelé proto roz-
hodli o tom, že se Správa nemovitos-
tí postupně převede na příspěvkovou 
organizaci kraje.

Splácení stavby Nového pivova-
ru znamená pro Královéhradecký 
kraj značnou finanční zátěž v jeho 
rozpočtu. Již v předminulé zimě se 
navíc plně projevily i nedostatky 
nové stavby – do některých prostor 
budovy silně zatékalo. Dělníci proto 
po několik měsíců v rámci platné 
záruky pracovali na odstranění 
těchto závad a především v prosto-
rách nádvoří pokládali nové izolační 
vrstvy. Dosud se jim ale zatím nepo-
dařilo všechny opravy dokončit.

Práce budou pokračovat i v domo-
vech důchodců v Albrechticích nad 
Orlicí a Černožicích. V prvním z nich 
se letos dokončí práce za 6,3 milionu 
korun, ve druhém za více než osm 
milionů korun. Oba domovy se starají 
o seniory, kteří trpí Alzheimerovou 
demencí. Výstavba tří nových vilek 
v Albrechticích, do kterých se nastě-
huje dalších 24 seniorů, bude celkem 
stát více než 37 milionů korun.  

V Černožicích vznikne v průběhu 
roku 2011 díky přístavbě 56 nových 
lůžek. Stavební úpravy tohoto sociál-
ní zařízení se celkem pohybují kolem 
85 milionů korun.

Královéhradecký kraj je zřizova-
telem 16 domovů důchodců a devíti 
ústavů sociální péče. Provoz sociál-
ních služeb stojí v Královéhradec-
kém kraji ročně zhruba 1,3 miliardy 
korun.

Letos by měla přestavba a rekonstrukce Domova důchodců v Polici nad Metují za sto 
milionů skončit.

Slavnostního otevření nového pavilonu Domova sociálních služeb (DSS) ve Skřivanech 
se zúčastnil i hejtman Lubomír Franc. Průvodce mu dělali ředitel DSS Slavomil Štefan 
a architekt nového areálu Jan Zima (zprava).


