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U NÁS

KRAJI
Kraj bojuje o lékaře i zdravotní sestry

S L O V O  H E J T M A N A T É M A  K R A J E

Personální situace ve zdravotnictví je celorepublikovým problémem, který se
Královéhradecký kraj snaží aktivně řešit. U studentů medicíny nachází odezvu
stipendijní program zřízený v roce 2016, dosud jej využilo 55 budoucích lékařů.
Nedostatek kvalifikovaných zdravotních sester má řešit spolupráce kraje
a Univerzity Hradec Králové.

Hejtman kraje Jiří Štěpán již
spolu s rektorem Univerzity
Hradec Králové Kamilem
Kučou diskutovali možnost
řešení nedostatku zdravotních
sester. Společným záměrem
Královéhradeckého kraje a Uni-

Milí čtenáři, 

blíží se léto, období prázdnin,
dovolených, slunce. A co léto
u nás v regionu? Za zábavou
není potřeba jezdit daleko. Celé
sportovně kulturní léto totiž
začínáme největší letošní spor-
tovní akcí, která náš region
čeká – mistrovství Evropy v bas-
ketbale, které se hraje mimo
Prahy i v Hradci Králové. 

Celé léto je pak ve znamení
nejrůznějších akcí, ať už tradič-
ních kulturních, jako je Jiráskův
Hronov, folklorní festivaly
v Červeném Kostelci nebo
v Lázních Bělohrad nebo množ-
ství akcí sportovních. Neměli
bychom zapomenout ani na vel-
ké množství turistických atrak-
tivit, jako jsou hrady a zámky či
jiné památky. Tradičním lákad-
lem jsou pak naše hory. 

Léto v Královéhradeckém kra-
ji má co nabídnout a vy si jej
užijte! >

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

verzity Hradec Králové je zajiš-
tění dalšího zdroje vysokoškol-
sky vzdělaných zdravotních
sester. Vedení kraje a univerzi-
ty tak navázalo na nedávné jed-
nání se zástupci ministerstva
školství.

Na Lékařské fakultě UK
v Hradci Králové obor všeobec-
ná sestra existuje, počty absol-
ventek však bohužel nestačí
pro potřeby kraje…

… Pokračování na str. 3. >

▲ BLAHOPŘEJEME!
Obnova barokního areálu Kuks, které velmi pomohl i Královéhradecký kraj, získala prestižní ocenění Europa Nostra. Udělení hlavní ceny je spojeno
s odměnou 10 tisíc eur. Dvacet devět držitelů „památkářských Oscarů" vybrala porota z 202 zaslaných projektů a Česká republika získala hned dvě oce-
nění – za obnovu barokního hospitálu Kuks a za vzdělávací projekt Památky nás baví. Zažijte v Kuksu baroko na vlastní kůži! Více informací na str. 8.

Královéhradecký kraj najdete i na Facebooku. Sledujte jeho oficiální stránku a nechte se pravidelně  informovat
o novinkách a událostech z vašeho regionu!
www.facebook.com/kralovehradeckykr
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Nová hyperbarická komora
v Hostinném
Královéhradecký kraj už zná
dodavatele nové hyperbaric-
ké komory pro Rehabilitační
ústav Hostinné na Trutnov-
sku, jejíž pořízení vyjde na
13 milionů korun. Pacientům
bude pomáhat například při
otravách oxidem uhelnatým,
při popálení či při poúrazové
léčbě. Dodání se předpokládá
do šesti měsíců.  >

Změna je život
V květnu měl premiéru doku-
mentární snímek Změna je
život, který mapuje proces
stěhování pěti lidí s postiže-
ním z ústavů do menších
domácností. Za jeho vznikem
stojí Královéhradecký kraj.
Film naleznete na krajských
webových stránkách, kde ho
můžete zdarma sledovat. >

Kraj přispívá na záchranu
památek i živou kulturu
Z pěti dotačních programů
pro oblast kultury a památ-
kové péče kraj letos poskytne
téměř 12 milionů korun. Nej-
víc peněz – přes 8 milionů –
jde tradičně na obnovu
památkových objektů, mezi
kterými jsou kostely, zámky
a letos třeba vodní mlýn či
slunné lázně. Zbylé peníze
jdou na tzv. živou kulturu,
publikační činnost, restauro-
vání varhan. Novinkou je pak
dotační titul na restaurování
movitých památek. >

Kotlíkové dotace pryč za 11 vteřin
Zatím poslední rozdělování
kotlíkových dotací bylo vel-
mi rychlé. Částku 20 milionů
korun na obnovitelné zdroje
energie rozdělil kraj během
11 vteřin, kdy žadatelé soutě-
žili o pořadová čísla elektro-
nicky. Královéhradecký kraj
je vůbec prvním krajem, kte-
rý elektronický systém
žádostí zavedl. >

GMU získala prestižní ocenění
Gloria musaealis
Zvláštní cenu za muzejní
počin roku 2016 získala hra-
decká Galerie moderního
umění v rámci udělování
Národních cen muzeí Gloria
musaealis. Odborná porota
ocenila projekt rekonstrukce
galerie, jehož investorem byl
kraj a stál celkem 126 milionů
korun. >

K R Á T C E  Z  K R A J E

Personální situaci
v nemocnicích se kraj snaží
řešit i pomocí náboru
zahraničních pracovníků,
především z Ukrajiny.
V jejich začlenění hraje
pochopitelně rozhodující
roli jazyková příprava. Na
přelomu dubna a května
absolvovali intenzivní tří-
měsíční kurz češtiny
v Náchodě tři lékaři, čtyři
lékařky a jedna zdravotní
sestra. Po jeho absolvování
posílí krajské nemocnice.

„Znalost češtiny je nejen jedním
z nezbytných předpokladů

uznání odborné způsobilosti pro
výkon zdravotnického povolání,
která se u lékařů ze zemí mimo EU
ověřuje náročnou aprobační
zkouškou, ale je i základní pod-
mínkou pro možnost kontaktu
lékaře s pacientem v našich
nemocnicích,“ vysvětluje Aleš
Cabicar, náměstek hejtmana

odpovědný za oblast zdravotnic-
tví, a pokračuje: „Věděli jsme, že
nejvíce uchazečů neprojde právě
přes poslední část aprobační
zkoušky, kdy mají při ústní zkouš-
ce prokázat odborné znalosti
a schopnosti vyjadřovat se v čes-
kém jazyce tak, aby mohli vyko-
návat zdravotnické povolání.
Proto jsme pro ukrajinské zdra-
votníky zajistili intenzivní jazyko-
vý kurz českého jazyka.“

Zdravotníci se pak zavazují, že
budou pracovat v některé z kraj-
ských nemocnic. „Celkové nákla-

dy spojené s pobytem ukrajinských
lékařů na jazykovém kurzu před-
stavují zhruba 50 tisíc Kč na jed-
noho lékaře,“ upřesňuje předseda
holdingu Miroslav Procházka.

Většina zdravotnických za -
měst nanců bude pracovat v rám-
ci Oblastní nemocnice Náchod,
jedna lékařka nastoupí do
nemocnice v Novém Bydžově,
sestřička do Jičína. Aktuálně je
v krajských nemocnicích celkem
zaměstnáno 63 zahraničních
lékařů, z toho šestnáct jich
pochází z Ukrajiny. >

Pivovarské náměstí
v Hradci Králové hostilo
8. května tradiční Den
kraje. Během něj byla
slavnostně předána
krajská i resortní ocenění.
Hejtman Jiří Štěpán
předal 22 osobnostem
různých oborů Pamětní
medaili hejtmana. Poprvé
mohla podávat nominace
na udělení ocenění široká
veřejnost.

„Několika oceněným je okolo
devadesáti let. Jedním z nich

je veterán druhé světové války,
který byl později vězněn z politic-
kých důvodů. Další z oceněných
byl perzekuován během vojenské
služby u Pomocných technických
praporů, ale navzdory tomu
dokázal ukončit vysokoškolské
vzdělání. Velké uznání ale zaslu-
hují všichni, kterým jsem medaili
předal. Rád jsem se s těmito výji-
mečnými lidmi setkal a osobně
jim poděkoval za vše, co dělají
pro své okolí, obec, kraj i republi-
ku,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán,

který pamětní medaile předával
spolu s ředitelkou Krajského
úřadu Ivanou Křečkovou.

Ocenění získala vedoucí hra-
deckého Domu Matky Terezy
Dana Pechová, ředitel Dětského
domova Nechanice Luboš Hole-
ček, zakladatelka centra Daneta
Věra Kosinová, ředitelka ZUŠ
Jičín Jaroslava Komárková,
musher Jiří Vondrák, pracovni-
ce trutnovské charity Martina
Vágner Dostálová, bývalý ředi-
tel rehabilitačního ústavu
v Hostinném Josef Svoboda,
bývalý olympionik Josef Matou-
šek, ředitel Boni Pueri Pavel
Horák, válečný veterán Václav
Čeřovský, akvarista Josef
Ešpandr, starosta Suchého Dolu
Vítězslav Vítek, hudebník Josef
Maršík, loutkáři František Vítek
a Věra Říčařová, judista Milan
Němeček, hudebník Jindřich
Bradna, ředitel České lesnické
akademie Jan Korbelář, operní
pěvkyně Soňa Červená, veterán
vojenských misí Vratislav
Vaverka a dva univerzitní peda-
gogové: přírodovědec Bohuslav
Strauch a historik Robert Kva-
ček.

Následovalo předání Zásluž -
ných medailí Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje
a resortních medailí Policie ČR,
Hasičského záchranného sboru,
Zdravotnické záchranné služby
a Krajského sdružení hasičů.
Slavnostní slib složily tři desítky
nových příslušníků Hasičského
záchranného sboru a dobrovolní
hasiči z Malých Svatoňovic pře-
vzali čestný prapor při příleži-
tosti 145. výročí založení sboru
a za dosažené výsledky.

Odpoledne se na nádvoří
konala řada koncertů a návštěv-
níci měli možnost nahlédnout
do prostorů krajského úřadu
v rámci dne otevřených dveří. >

Týmy krajských nemocnic posilují lékaři
z Ukrajiny

Den kraje představil a ocenil výjimečné osobnosti
i zasloužilé příslušníky záchranných složek

▲ Medaili hejtmana převzal například historik
Robert Kvaček.
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Krajským silnicím pomůže letos rekordní
jedna miliarda korun
Jednu miliardu korun bude
letos investovat Královéhra-
decký kraj do oprav silnic II.
a III. třídy. V porovnání s loň-
ským rokem se jedná téměř
o dvojnásobnou částku. Na
opravy bude kraj čerpat
hned několik zdrojů financí,
ať už dotace z Evropské
unie, státní dotace, hodlá
ale investovat peníze
z vlast ního rozpočtu nebo
z rozpočtu Správy a údržby
silnic Královéhradeckého
kraje.

„Za 987 milionů korun opraví-
me téměř 105 kilometrů našich
krajských silnic a osm mostů, což
je dohromady přes 50 projektů,“
řekl náměstek hejtmana odpo-

vědný za dopravu Martin Červí-
ček a zároveň nastínil trend
financování oprav krajských sil-
nic do budoucna. „V období od
letošního roku do roku 2020 plá-
nujeme do obnovy krajské silniční
sítě investovat až čtyři miliardy
korun, což je dvojnásobná částka,
než bylo proinvestováno v letech
2013–2016,“ doplnil náměstek
Červíček.

Pro financování oprav komuni-
kací využije kraj hned několik
zdrojů. Nejvýznamnějším je Inte-
grovaný regionální operační pro-
gram financovaný Evropskou
unií, dalším jsou finance ze Stát-
ního fondu dopravní infrastruk-
tury. Kraj letos významně využije
na opravy silnic i prostředky
z programu česko-polské spolu-
práce. Z vlastních zdrojů investu-
je Královéhradecký kraj letos

Kraj bojuje o lékaře i zdravotní sestry
… Pokračování ze str. 1

„Náš kraj je v určité nevýhodě.
Faktem je, že do zdravotnictví

odchází jen část absolventů, ale
jiné kraje mají mnohem lepší
zdroj zdravotních sester s vyso-
koškolskou kvalifikací. Jsem rád,
že Univerzita Hradec Králové se
k tomuto problému staví velice
aktivně a její vedení si uvědomuje
rizika spojená s nedostatkem
zdravotních sester nejen v sektoru
zdravotnictví, ale rovněž v sociál-
ních službách,“ vysvětluje hejt-
man Královéhradeckého kraje
Jiří Štěpán.

Na Lékařské fakultě UK
v Hradci Králové obor všeobecná
sestra existuje, počty absolven-
tek však bohužel nestačí pro
potřeby kraje. Do budoucna není
ani naděje na výraznější navýše-
ní počtu absolventek. Hejtman
Jiří Štěpán do budoucna preferu-
je systémové řešení, jehož má
být dosaženo ve spolupráci s krá-
lovéhradeckou univerzitou.

„V Hradci Králové je prostředí pro
zdravotnická studia přímo ideální
díky synergickým efektům. Nachází
se zde lékařská fakulta, fakulta
vojenského zdravotnictví, farma-
ceutická fakulta, střední zdravotní
a vyšší zdravotní škola, fakultní
nemocnice a vojenská polní nemoc-
nice,“ dodává rektor Univerzity
Hradec Králové Kamil Kuča.

Kraj se chce na projektu aktiv-
ně podílet. „Zdravotnický holding
sdružuje pět krajských nemocnic.

Studentům bychom v našich zaří-
zeních umožnili odborné praxe
a naši zaměstnanci by se mohli
zapojit i do vzdělávání svých
budoucích kolegů přímo na uni-
verzitě. Kraj je přirozeně připra-
ven podílet se i finančně,“
potvrzuje náměstek hejtmana
Aleš Cabicar, který je odpovědný
za oblast zdravotnictví.

Podpora studentů medicíny,
kteří se zaváží po absolutoriu pra-
covat nejméně čtyři roky ve zdra-
votnickém zařízení na území
Královéhradeckého kraje v někte-
rém z vybraných ohrožených
oborů, již naproti tomu funguje
druhým akademickým rokem.

Za dobu existence již tento
program využilo 55 studentů
lékařských fakult nejen z Hradce
Králové, ale i z jiných univerzit.
Jen v tomto akademickém roce
se pro práci ve zdravotnických
zařízeních na území Královéhra-
deckého kraje podařilo získat
dohromady 32 budoucích lékařů
se zaměřením na personálně nej-
ohroženější obory. 

Stipendia budou přidělována
i nadále. Finanční podpora dosa-
huje částky 120 tisíc korun. Za ni
se medici zavazují pracovat
nejméně po dobu čtyř let
u poskytovatele zdravotnických
služeb na území Královéhradec-
kého kraje v jednom z deseti
vytipovaných nejohroženějších
oborů, jejichž soupis se průběž-
ně aktualizuje. >

Zapojte se do projektu Obědy do škol 

„Do projektu se přihlásilo
56 škol, které vytipovaly, že by

projekt mohl pomoci až
870 dětem. Je to nyní pouze
odhad, který jsme již předali na
Úřad práce. Ten nyní začne oslovo-
vat rodiče dětí ze zapojených škol,
bude je informovat o projektu
a jeho podmínkách. Kolik dětí
reálně podpoříme, to bude záležet
tedy přímo na rodičích. Dostatek
finančních prostředků ale bude
připraven,“ řekl hejtman Králové-
hradeckého kraje Jiří Štěpán. 

Kraj bude Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR žádat celkem
o dotaci ve výši 4,9 milionu
korun. Z toho by mohlo být zapla-
ceno za jeden školní rok až téměř

308 tisíc jídel (počítána tři jídla na
dítě v mateřské škole a jedno jídlo
na dítě na základní škole).

Do projektu se přihlásilo
sedmnáct škol z okresu Trutnov,
dvanáct škol z okresu Náchod, po
deseti školách z okresu Hradec
Králové a Rychnov nad Kněžnou
a sedm škol z okresu Jičín.

Projekt Obědy do škol nabízí
pomoc formou bezplatného stra-
vování ve školních jídelnách
a mateřských školách dětem ve
věku 3 až 15 let, jejichž zákonní
zástupci pobírají alespoň tři měsí-
ce dávky v hmotné nouzi.
V konečné fázi ovšem nebude
vůbec poznat, kterým dětem jsou
takto obědy dotovány. >

1.  Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor 
139,70 mil. Kč s DPH, realizace 2017+2018+2019
III/3109 + III/31010 Říčky v Orlických horách, 1. etapa
III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
III/3111 Rokytnice – Orlické Záhoří
2. Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti Stolových hor
74,84 mil. Kč s DPH, realizace 2017+2018
III/303 15 Bezděkov nad Metují – Machov – Nízká Srbská – Machovská Lhota – hranice ČR/PL     
III/303 17 od silnice III/303 16 – Vysoká Srbská – Nízká Srbská
3. III/28010 Staňkova Lhota – Rakov – Sedliště 69,44 Kč mil. Kč s DPH, realizace 2017+2018
4. II/286 Jičín – Železnice – hranice okresu, bylo zahájeno v r. 2016 a v roce 2017 zbývá
k dokončení, 59,13 mil. Kč s DPH
5. II/320 Voděrady – Lično 58,35 mil. Kč s DPH, realizace 2017+2018
6. II/300 Prkenný Důl – Žacléř – Královec 58,32 mil. Kč s DPH, realizace 2017+2018
Seznam všech dopravních staveb najdete na stránkách kraje: www.kr-kralovehradecky.cz

NEJVĚTŠÍ SILNIČNÍ REKONSTRUKCE V ROCE 2017:

110 milionů korun. Na souvislou
obnovu krytu vozovek pak půj-
dou také zdroje Správy a údržby
silnic Královéhradeckého kraje.

V letošním roce také odstarto-
val poslední silniční projekt prů-
myslové zóny Vrchlabí (oprava

ulice Dělnické), a naopak začne
první silniční projekt v rámci
průmyslové zóny Kvasiny
(III/30821 Spy – Nové Město nad
Metují), kdy v obou případech
kraj čerpá dotaci z Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR. >

Do projektu Obědy do škol, který pomáhá dětem tak, že
jim jsou propláceny obědy ve školní jídelně, se v Králové-
hradeckém kraji přihlásilo celkem 56 základních a mateř-
ských škol. Informujte se o možném zapojení ve vaší
škole nebo na Úřadu práce.
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Už v pátek 16. června 2017
vypukne v Hradci Králové
FIBA Mistrovství Evropy
v basketbalu žen. České bas-
ketbalistky proto už na začát-
ku května začaly přípravu na
vrchol nejen letošního roku,
ale pro některé i celé spor-
tovní kariéry. Šampionát
před domácím publikem se
přece jen nehraje každou
chvíli.

„Byl to klíčový týden přípravy.
Hráčky na něm měly největší

objem, pak už to šlo dolů. V Trutno-
vě jsme měli třífázové tréninky,“
poodkryl trenér Ivan Beneš něco
ze své kuchařky, kdy na začátku
hráčky vyždímal, aby pak už mohl
začít ladit formu na blížící se závě-
rečný turnaj mistrovství.

Důležitou fázi přípravy prožily
Lvice v Královéhradeckém kraji, kte-
rý se už od 16. června budou snažit
proměnit v nedobytnou domácí

tvrz. Tradičním regeneračním
a rekondičním soustředěním odstar-
tovaly měsíc a půl trvající přípravné
období v Lázních Bělohrad. O týden
později už přišla na řadu pořádná
dřina opět na východě Čech. 

První basketbalové krůčky v pří-
pravě udělaly Lvice v Trutnově. Tre-
nér si zároveň pochvaloval zázemí
v Trutnově, kam se česká basketba-
lová reprezentace ráda vrací. Zkuše-
nosti s ním má ženský i mužský
národní tým. „Podmínky v Trutnově
máme ideální. Dobrý hotel s krátkým
dojezdovým časem do haly, je tu
i atletické hřiště. Jen nám tu trochu
chybí železná posilovna, ale s tím si
umíme poradit,“ informoval trenér
Beneš.

Nejen pot a dřina
Jak se blížil začátek turnaje

a s ním i první utkání proti Ukrajině,
musel trenér Beneš čím dál více
vkládat do tréninku basketbalovou
taktiku. Se svým týmem už několik
dní spřádá plány, jak na premiérové
soupeře vyzrát. „Hráčky dostaly

pětadvacetistránkový seznam akcí,“
prozradil.

To potvrzuje i Kateřina Sedláko-
vá, jedna z adeptek na místo roze-
hrávačky. Ta si svou reprezentační
premiéru prožila na světovém šam-
pionátu v roce 2014. Teď by ráda
v národním dresu přidala druhou
významnou akci do svého portfolia.
„Máme hodně akcí, ale trenéři nám
občas na tréninku dovolí podívat se
do papíru. Je to takový dovolený

tahák,“ usmívá se rozehrávačka
brněnského celku ze Žabovřesk.

Lvice mají možnost si zvykat na
hradecký zimní stadion, kde se po -
staví postupně 16. června Ukrajině,
17. června Maďarsku a 19. června
Španělsku. Od prvního červnového
týdne ladí formu za zavřenými
dveřmi zimního stadionu. Ty se
otevřely pouze na generálku domá-
cího šampionátu – 8. června při
zápasu proti Chorvatsku. >

Hradec Králové se na týden stane městem košíkové.
Startuje zde Mistrovství Evropy v basketbalu žen
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S létem vyrážejí na silnice i cyklobusy
Na silnice se vracejí se
začátkem letní sezony
i cyklobusy. Přestože i jich
se týká zvýšení nákladů na
dopravní obslužnost, ke
kterému došlo na základě
vládního nařízení stanovují-
cího minimální mzdy řidičů,
jejich provoz nebude oproti
loňské sezoně nijak ome-
zen. Cyklobusovou dopra-
vu financuje z větší části
Královéhradecký kraj.

„Provoz cyklobusů je v kontextu
zajištění celoroční dopravní

obslužnosti doplňková záležitost.
Jeho význam pro rozvoj cestovního
ruchu i udržení stávající návštěv-
nosti našeho kraje je ale zásadní.
Ani kvůli nárůstu nákladů v řádu
statisíců korun proto nebudeme
přistupovat k žádnému omezení
těchto sezonních spojů. Zájem ces-
tujících ale budeme pochopitelně
nadále vyhodnocovat a přizpůso-
bovat mu nabídku,“ řekl první
náměstek hejtmana Martin Červí-
ček, který je odpovědný za oblast
dopravy.

Na základě dohody mezi krajem
a svazky měst a obcí, které se na
zajištění cyklobusové dopravy
podílejí, dojde pouze k posunutí
začátku sezony. První cyklobusy
tak cestující odvezli 3. června
namísto obvyklého posledního
květnového víkendu. Termín

ukončení sezony se nemění
a opět tak připadá na konec září
(sobota 30. září).

Po dobu čtyř měsíců mohou
cyklističtí nadšenci, a nejen oni,
využívat všechny trasy, na které
jsou z minulých let zvyklí. 

Linka 000554 cestujícím přibli-
žuje atraktivní destinace na obou
stranách hranice. Z Náchoda se
s ní dá pohodlně dostat do lázní
Kudowa Zdrój, dinosauřího parku
v Karlówě nebo do poutního mís-
ta Wambierzyce. Svou cestu končí
tato linka v Broumově lákajícím
na tamní klášter i řadu přírodních
a kulturních skvostů v okolí.

Linka 000262 vyráží již z Nové-

ho Města nad Metují a přes
Náchod a Kudowu Zdrój cestující
doveze do horských středisek –
Zieleniece a Orlického Záhoří –
a do sedla pod vrchol Šerlich.
Z jednotlivých zastávek se dá
vyrážet na cesty po obou stranách
Orlických hor.

Loňská cyklobusová sezona
patřila k těm úspěšným. Celkem
bylo přepraveno 12,5 tisíce kol
a téměř 70 tisíc osob. Provoz
cyklobusů financuje z větší části
Královéhradecký kraj, menším
podílem přispívají dobrovolné
svazky obcí. Cyklobusové linky
jezdí v Královéhradeckém kraji ve
čtyřech oblastech: Krkonoších,
Euroregionu Glacensis (Orlické
hory), Českém ráji a oblasti Bran-
ka (Kladské pomezí). >

TIPY NA VÝLET: VYZKOUŠEJTE
ČESKO-POLSKÉ PŘÍHRANIČÍ

Bílá věž v Hradci Králové
Nová interaktivní prohlídka
s názvem „Tradice českého
loutkářství“ seznámí návštěv-
níky s dlouholetou tradicí lou-
tek. Komentované podvečerní
prohlídky probíhají vždy jed-
nou za měsíc v podvečer v hra-
decké Bílé věži. >

Galerie moderního umění v Hrad-
ci Králové
Opravená GMU nabízí novou
stálou expozici „Proměny obra-
zu / Obrazy proměn“, která sle-
duje pestrý vývoj českého
výtvarného umění od přelomu
19. a 20. století až po tvorbu
současných umělců. >

Zoologická zahrada Dvůr Králové
Nový krytý výběh pro žirafy
a modernizace tří pavilonů
čekají na hosty dvorské zoo.
Vzniklé prostory umožní v létě
vidět zvířata za každého počasí
a podstatně tak zpříjemní
návštěvu zahrady v zimě. >

Janské Lázně – Stezka korunami
stromů
1 300 metrů dlouhá stezka
vysoká 23 metrů za 170 milionů
korun – to je nová bezbariérová
Stezka korunami stromů v Jan-
ských Lázních. Dokončení stez-
ky: červen 2017, slavnostní
otevření proběhne v červenci. >

Pevnost Dobrošov
Ve vstupní expozici čeká na
návštěvníky rozšířená expozice
tzv. „Dobrošovský Slavín“ 
k 80. výročí výstavby pevnosti.
Pevnost bude v létě hostit celou
řadu akcí. >

Hořice v Podrkrkonoší
Je připravena trubičková stezka
ve Smetanových sadech.
Najdete zde i trubičkofon, spo-
jovačky, bludiště a další hry,
které pobaví a poučí i ty
nejmenší. >

Ratibořice
Babiččino údolí skýtá obnovený
mlýn a zpřístupněno je i první
herecké muzeum v Hereckém
domě Viktorka. >

Trutnov trails
Pokračuje se ve výstavbě a zlep-
šování terénních cyklistických
stezek nad Trutnovem.
Projedete si 17kilometrovou tra-
su přírodních singletrailů
různých obtížností. >

N O V I N K Y  P R O  L E T N Í
T U R I S T I C K O U  S E Z O N U

Královéhradeckým krajem brzy povede Svatojakubská cesta

Svatojakubské cesty vedoucí
z Polska dnes končí na česko-

polské státní hranici a nově budou
pokračovat územím Královéhra-
deckého kraje. „Trasy vedoucí
z poutních míst Křešov a Vambeřice
se potkají v Broumově a na území
našeho regionu bude trasa dál

Poutníci Poutníkům –
Východočeská trasa, to je
projekt rozšiřující svatoja-
kubské cesty na území Čes-
ké republiky, do kterého se
zapojil Královéhradecký
kraj. Nově značená cesta tak
naváže na evropskou síť sva-
tojakubských cest. V České
republice jsou dosud pro-
značeny tři cesty. Východo-
česká trasa naváže na již
existující poutní cesty
vedoucí z Polska (z poutních
míst Křešov a Vambeřice). 

pokračovat na Polici nad Metují,
Hronov, Červený Kostelec, Ratibo-
řice, Kuks, Jaroměř, Hradec Králo-
vé a dále na Pardubice a přes
Kutnou Horu do Vlašimi, kde trasa
naváže na Jihočeskou trasu pokra-
čující dále do Rakouska a Německa.

Celková délka této Východočeské
trasy je 265 km,“ řekl krajský radní
pro oblast regionálního rozvoje
a cestovního ruchu Pavel Hečko. 

Více informací ke svatojakub-
ským cestám naleznete na strán-
kách www.ultreia.cz. >
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Podpořme vzdělávání sester
v krajských školách i jejich nábor 
do krajských nemocnic

Stále častěji se
objevují zprávy
o nedostatku
zdravotnického
personálu a rizi-
ku zavírání
některých oddě-
lení krajských

nemocnic. Ve Výboru pro hospo-
dářskou spolupráci a pracovní pří-
ležitosti jsme si téma zajištění
pracovníků ve zdravotnictví určili
jako jedno z prioritních. V první
fázi jsme se zaměřili na školské
vzdělávání zdravotních sester.
Toto vzdělávání zajišťují střední
a vyšší odborné zdravotnické ško-
ly v Hradci Králové a v Trutnově,
obě zřizované krajem. Dobrou
prací krajských škol se zatím daří
držet zájem o středoškolské studi-
um, ale na úrovni VOŠ existují
rezervy a zájem o obor zdravotní
sestry je potřeba podpořit a zajis-
tit tak více kvalitnějších absolven-

tů. Navrhujeme proto zavést pro-
spěchová stipendia pro studenty.
Krajským zdravotnickým VOŠ
konkurují ty samé obory (vše -
obecná sestra) na Univerzitě Par-
dubice a Lékařské fakultě UK
v HK, kde na rozdíl od VOŠ stu-
denti nemusejí platit školné, i toto
zvláštní znevýhodnění by měla
stipendia odstranit. Dále jsme
doporučili vedení kraje zavedení
náborových příspěvků pro zdra-
votní sestry (obdobně jako mají
lékaři). Velkým problémem totiž
je, že se krajským nemocnicím
nedaří přitáhnout absolventy.
Z 50–60 absolventů za rok do kraj-
ských nemocnic nastoupí jen jed-
notlivci! Zdravotnický holding
a vedení nemocnic by se měly
zaměřit nejen na finanční motiva-
ci, ale i na zajištění dobrých pra-
covních podmínek.
Mgr. Martin HANOUSEK,  
Piráti + Strana zelených

Informace z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje:
AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY

Do 22. 6. 2017 je možné podat žádost do dotačních programů 17RRD05 (Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras
v Královéhradeckém kraji) s alokací 15 mil. Kč a 17RRD11 (Zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany v Královéhradeckém kraji, 
tj. rekonstrukce nebo výstavba požárních zbrojnic, nákup dopravního automobilu) s alokací 16 mil. Kč. O poskytnutí dotací bude 
rozhodovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zářijovém jednání.

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Královéhradecký kraj připravuje v souvislosti s naplňováním cílů Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání nový projekt na podporu

vzdělávání na středních, vyšších odborných a základních školách v regionu. Téměř stomilionová podpora z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání přispěje mimo jiného k rozvoji kariérového poradenství, spolupráce škol a zaměstnavatelů, technického a přírodověd-
ného vzdělávání a inkluze. Projekt počítá s partnerstvím škol a dalších subjektů z oblasti vzdělávání a podpory zaměstnanosti. Realizace
projektu by mohla začít již v novém školním roce.

KOTLÍKOVÉ DOTACE 2016–2017
Královéhradecký kraj rozdělil od začátku roku 2016 do letošního května více než 200 mil. Kč v rámci Kotlíkových dotací. Bezmála dvě

tisícovky žadatelů získaly podporu na výměnu zastaralého kotle na tuhá paliva za modernější a ekologický zdroj vytápění (díky elektronic-
kému příjmu žádostí se celý proces obešel bez front). Nyní kraj požádal Ministerstvo životního prostředí ČR o další prostředky a již na pod-
zim letošního roku by tak mohla být vyhlášena další výzva pro občany. Do konce roku 2019 získá podporu dalších 2000 žadatelů, kteří svůj
dům dosud vytápěli kotlem na pevná paliva 1. či 2. emisní třídy a plánují výměnu za automatický kombinovaný kotel, kotel na biomasu,
plynový kondenzační kotel či tepelné čerpadlo. V jednotlivém případě může žadatel získat až 127 500 Kč. 

Krize v oblastní nemocnici v Trutnově
Jako krajský

zastupitel, ale
i poslanec
z okresu Trutnov
se podivuji nad
současným
děním v trutnov-
ské nemocnici.

Nemocnici, která v rámci Zdravot-
nického holdingu patřila vždy
k těm stabilnějším, provází
v posledních měsících jeden otřes
za druhým.

Nejdříve byl odvolán ředitel
MUDr. Koudele. Toto je jistě prá-
vem zřizovatele i akcionáře, ale
dodnes nebyly nikomu vysvětleny
důvody tohoto kroku. Velmi zará-
žející je fakt, že v době odvolání
neexistovala žádná plnohodnotná
náhrada na tomto klíčovém postu.
Řízením nemocnice byl pověřen
jeden z primářů. Nechci hodnotit
jeho odborné lékařské kvality, ale
ty manažerské viditelně neměl.
Bývalému řediteli se vyčítalo údaj-
né neřešení napjatých interperso-
nálních vztahů, tak právě tyto
vztahy se zásadně zhoršily zejmé-

na za působení pověřeného primá-
ře. Jeho ukvapené a nekompetent-
ní kroky vyvolaly nesouhlas
značné části zaměstnanců. Jako
příklad mohu uvést nepochopitel-
né odvolání technického náměst-
ka, za kterého nebyla připravena
odborně způsobilá náhrada, čímž,
nejen podle mého názoru, došlo
k ohrožení pokračování rozpraco-
vaných investičních projektů za
více než 150 mil., a to do výstavby
konsolidovaných laboratoří nebo
investic do nákupů zdravotnic-
kých přístrojů z IROPu. Velkou
nespokojenost zaměstnanců vyvo-
lal také pokus o protizákonný
zásah do práv zaměstnanců sna-
hou omezit jejich kontakt s odbo-
rovou organizací. To vše za laxního
přihlížení kraje jako zřizovatele. 

Dnes již víme, že se realizace
některých investičních akcí zrušila,
jiné odložily. Jaký celkový dopad
toto neumětelství bude mít na dal-
ší chod trutnovské nemocnice,
ukáží následující týdny a měsíce. 
JUDr. PhDr. Zdeněk ONDRÁČEK, Ph.D.,
KSČM

Říká se, že
úspěch má mno-
ho otců
a neúspěch jen
jednoho. Pre-
stižní evropská
cena za revitali-
zaci Kuksu je

určitě obrovský úspěch. Jak to ale
vlastně všechno začalo? Kvalitní
základy byly položeny už v roce
2005 pod vedením hejtmana Pav-
la Bradíka, Kláry Dostálové a Len-

ky Jaklové, kteří byli hlavními
manažery projektového týmu.
Cílem bylo zachránit barokní per-
lu na Labi z evropských zdrojů.
Ano, chvíli trvalo, než se podařilo
o unikátnosti Kuksu přesvědčit
i centrální orgány.  Nakonec
ovšem Národní památkový ústav
předložil špičkový projekt na
záchranu kulturního dědictví.
Velké poděkování za pomoc patří
i kardinálovi Dominiku Dukovi.
Už nyní je ale potřeba položit si

otázku, co dál? Jistě, Kuks trhá
rekordy v počtu návštěvníků
a dostává ceny. Ale co bude s Bet-
lémem? „Nesmíme usnout na
vavřínech a již nyní je potřeba
položit další základní kameny, aby
se za pár let opět psalo o tom, že
unikátní Braunův Betlém dostal
památkářského Oscara,“ komen-
tovala budoucnost jedna z hlav-
ních postav současného úspěchu
Klára Dostálová. Hnutí ANO už na
podzim představilo plán, jak 10

figurálních plastik vytesaných do
skal a kamenů zachránit. Je nej-
vyšší čas. Když se bude dál přešla-
povat, sochy příroda pohltí
nadobro. Chceme věřit, že součas-
né vedení kraje bude mít alespoň
tak vizionářské myšlenky, jako
jeho předchůdci před 12 lety.
Zastupitelsky klub ANO s projek-
tem záchrany Braunova Betléma
velmi rád pomůže.
Petr KOLETA, 
ANO 2011 

Tak to se povedlo!
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Voda je podmínkou životaPomáháme rozvíjet kraj
Královéhradec-

ký kraj jako první
zvedl úkol, který
s krajskou samo-
správou dosud
nikdo nespojoval.
Tím úkolem je při-
pravit a přijmout

ucelený postoj územní samosprávy
k problematice vody na svém území.
K tomuto rozhodnutí přivedla novou
politickou reprezentaci kraje nejen
zkušenost s povodňovým ohrožením.
Významné jsou navazující projevy
sucha v posledních letech i trend pro-
bíhajících klimatických změn, které
svými důsledky ovlivní život následu-
jících generací. Přesto, že máme dnes
ještě přiměřené zdroje povrchové
i podzemní vody, nemusí to platit
vždy a za všech okolností. Není třeba
se obávat, že pro obyvatelstvo nebude
zajištěno potřebné množství pitné
vody. Daleko vážnější je, jaké nutné
změny vyvolá nedostatek vody pro
zemědělství, život v krajině a průmysl.
Zanedbávání tohoto tématu vede ke
zbytečným megalomanským závě-

rům. Řešení musí být chytré, víceobo-
rové a opřené o politickou vůli k dlou-
hodobému prosazování dohodnutých
postupů. Kraj provádí celkovou aktua-
lizaci Programu rozvoje vodovodů
a kanalizací. Na potřeby kraje budou
konkretizovány dokumenty vztahující
se k posilování absorpční funkce kul-
turní krajiny ve vztahu k vodě. Své už
dnes vědí obce, které na nějakou dobu
přišly o drobné potůčky ředící vlastní
odpadní vody. Kraj se začal zabývat
patovou situací kolem vypouštěných
vod nad přehradou Rozkoš. Snahou je,
ve spolupráci s obcemi, nejen snižovat
ztráty v rozvodech pitné vody, ale
pokusit se o budoucí podporu využití
nových technologií při zvládání distri-
buce pitné vody.

Tak, jak je dnes hospodaření
s vodou odvětvově rozděleno mezi
ministerstva životního prostředí
a zemědělství, tak musí být díky kraj-
ské samosprávě územně sceleno v jed-
no společné téma existence vody, jako
podmínky života. 
Bc. Karel KLÍMA,
Koalice pro Královéhradecký kraj

Nelze stále zvýhodňovat církevní památky
na úkor obecních a nesakrálních památek!

Dlouhodobě se
netajíme s názo-
rem, že je třeba
zdanit církve i res-
tituce a zpovzdálí
se dívat jak jsou
církve dotačně
i daňově zvýhod-

ňovány na úkor škol, nemocnic, spol-
ků a firem. Doposud takto nastavená
kritéria hodnocení zvýhodňují v hod-
nocení církevní památky na úkor
ostatních obecních, městských, ale
i soukromých památek. 

I proto jsem inicioval ve Výboru
revizi přenastavení dvou hodnotících
kritérií při vyhodnocování grantů na
podporu objektů v oblasti památkové
péče. Děkuji většině kolegů, že to
podpořili. Nyní již čekáme na jejich
zpracování z odborů a oddělení, aby-
chom je mohli projednat pro Dotační
programy Kultura a památková péče
na rok 2018. 

Úřad je precizní při vyhodnocování
žádostí. Je však pak na zastupitel-

stvu, aby změnu v renastavení hod-
notících kritérií upravil a eliminoval
subjektivitu při hodnocení.  

Není vhodné v hodnotícím procesu
církevní objekty zvýhodňovat s ohle-
dem na zcela zásadní fakt tzv. „resti-
tucí“ ve výši 134 miliard Kč. Současná
vláda navzdory heslům z minulých
voleb, tyto restituce nezrevidovala
a poměrně brzo po ustanovení parla-
mentní komise to včele s premiérem
hodila pod stůl. I proto není obhajitel-
né nadále upřednostňovat církevní
objekty, když se obcím nedostává
prostředků na opravy jejich památek.
MKČR rovněž při rozdělování stát-
ních dotací v oblasti asi 6 památko-
vých programů preferuje církve.
Proto v krajích nastavme rovná pra-
vidla při hodnocení při rozdělování
finančních prostředků pro opravy
památek pro všechny, aby se zastavi-
la diskriminace ostatních nesakrál-
ních památek a objektů. 
Bc. Miroslav MATĚJKA, Dis.,
SPD + SPO

Jako současný
radní mám v gesci
regionální rozvoj
a s tím související
cestovní ruch,
evropské granty,
krajské dotace
a územní pláno-

vání. Své programové prohlášení
plním prostřednictvím příslušných
odborů. Jednou z priorit je zajistit
maximální podporu rozvoji obcí
v kraji nejenom metodicky prostřed-
nictvím seminářů přímo v jednotli-
vých obcích, ale i úzkou spoluprací
s místními akčními skupinami, svaz-
ky obcí, destinačními společnostmi
a dalšími. Na březnovém jednání
zastupitelstva kraje bylo schváleno
např. poskytnutí dotací z Programu
obnovy venkova, kdy bylo podpoře-
no 59 žádostí a rozděleny finance
dosahující částky cca 24 mil. Kč. 

Realizujeme také velmi úspěšné
aktivity na poli cestovního ruchu.
K jednomu z významných projektů,
který bude KHK realizovat, patří pro-
jekty v rámci programu přeshraniční

spolupráce Interreg V-A Česká
republika – Polsko. Jedná se o projek-
ty na rekonstrukce silnic v těsné blíz-
kosti hranice obou států a o projekty
na podporu rozvoje kulturního
dědictví v rámci cestovního ruchu.
Opravené silnice a zprovozněné hra-
niční přechody nabídnou nové mož-
nosti k využití kulturních
a přírodních památek v příhranič-
ních regionech.  Kraj v tomto progra-
mu získal dotační prostředky ve výši
téměř 500 mil. Kč.

Mezi zajímavé evropské projekty
patří i Smart akcelerátor. Hlavním
cílem je urychlovat konkurence -
schopnost kraje i propagaci unikát-
ních výsledků výzkumu a inovací
v progresivních odvětvích. Téměř
stomilionová podpora z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělá-
vání přispěje mimo jiného k rozvoji
spolupráce škol a zaměstnavatelů.

Doufám, že se nejen během naše-
ho volebního období bude kraji dařit
nestárnout a dále se rozvíjet. 
Bc. Pavel HEČKO, 
ČSSD

Vize krajské železniční dopravy:
rychlejší vlaky a plynulá dopravní síť

Pro kraj musí
být ve střednědo-
bém horizontu
prioritou v želez-
niční dopravě zvý-
šení rychlosti
vlaků a zajištění
co možná nejply-

nulejší železniční dopravy ve všech
klíčových místech regionu. K tomu je
nutné komplexně upravit železniční
infrastrukturu a dokončit projekty na
všech páteřních tratích. 

Kromě zvýšení kapacity vlaků na
Rychnovsku s ohledem na průmyslo-
vou zónu Kvasiny je rovněž důležité
zrychlit stavby na trasách Hradec
Králové – Trutnov, respektive Hradec
Králové směr Náchod – Broumov.
Tomu by měla pomoci plánovaná stu-
die proveditelnosti definující kon-
krétní opatření včetně finančních
nákladů státu do investic na daném
železničním koridoru, kterou já osob-
ně považuji za klíčovou v rozvoji
regionu. Mimo jiné vrací do hry téma

přeshraničního spojení a hlavně
„Vysokovské spojky“ pro lepší spoje-
ní regionu Náchodska a Broumovska.

V současnosti kraj činí kroky ke
zlepšení regionální vlakové dopravy.
Jedním z nich je nedávno podepsané
memorandum o modernizaci želez-
niční trati na trase mezi Hradcem
Králové a Pardubicemi, které by mělo
urychlit její zdvojkolejnění. Obdobné
práce plánuje i SŽDC na trase Hradec
Králové – Týniště nad Orlicí – Choceň,
což je nejen pro mě důležitá náhradní
trasa pro páteřní koridor Pardubice –
Česká Třebová. 

Kromě toho je v plánu i obnova
nádražních budov. Revitalizace se tak
dočká třeba budova hlavního nádraží
v Hradci Králové, Chlumci nad Cidli-
nou či v Lázních Bělohrad. Jinak řeče-
no doufám, že se blýská na lepší časy
a železniční doprava v našem kraji
získá větší význam při dopravní
obslužnosti.
Mgr. Martin ČERVÍČEK, 
ODS

Zastupitelstvem
a radou kraje byly
letos schváleny
změny stanov
Zdravotnického
holdingu KHK a.s,
které významně
posílí postavení

dozorčí rady ZH KHK a. s., v níž jsou
členy většinově zastupitelé Králové-
hradeckého kraje. Oproti původním
stanovám si totiž bude muset předsta-
venstvo holdingu vyžádat předchozí
souhlas dozorčí rady k některým úko-
nům, a to zejména k uzavření smlou-
vy, u níž předmět plnění přesahuje 

5 mil. Kč, k zastavení nemovitého
majetku, provedení zásadních organi-
začních změn, atd. Nebude se tak moci
opakovat situace, kdy představenstvo
holdingu samo rozhodlo o nákupu
akcií Královéhradecké lékárny a.s. za
více než 51 mil. Kč. Jde o první větší
změnu ve Zdravotnickém holdingu

KHK a. s. po volbách, ale do budoucna
musí být přijata další opatření, protože
podle mého názoru je ještě velký pro-
stor pro  zlepšení a efektivnější fungo-
vání této společnosti, která zastřešuje
naše krajské nemocnice.
Ing. Dana KRACÍKOVÁ, 
STAN + VÝCHODOČEŠI 

Posílení pravomoci dozorčí rady Zdravotnického holdingu KHK a. s.
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Baroko naoko – slavnost v Kuksu
Do Kuksu se vrátí barokní rej.

Buďte u toho v sobotu
17. června. Přeneseme vás o 300
let zpět. Přímo doprostřed velko-
lepé barokní slavnosti. Chystají
se živé obrazy ze Šporkovy doby,
divadelní představení, průvody
urozených pánů a dvorních dam
a vojenské ležení. Nebudou chy-
bět kejklíři, muzikanti, turnaje
na koních
a večerní
ohňová show. 

Výtěžek akce
půjde na obno-
vu poničeného
Braunova Bet-
léma
u Kuksu. Za
celodenní pro-
gram zaplatíte
160 Kč a za děti
80 Kč. Slevu
dostanou
i všichni, kteří

přijedou vlakem. V Kuksu ten
den zastaví i rychlíky. A pokud
dorazíte po cyklostezce, bicykl
vám ohlídají v úschovně
kol. Levnější vstupenky seženete
v předprodeji na ZKUSKUKS.cz.

Akce se koná pod záštitou hejt-
mana Královéhradeckého kraje
Jiřího Štěpána. >

Šestnáct stran tipů na akce a výlety: Letní
Turistické noviny pro východní Čechy
Zajímavé tipy na výlety i nejvýznamnější akce a novinky na nadcháze-

jící letní turistickou sezonu. Nejen to přináší letní vydání Turistic-
kých novin pro východní Čechy. Ty jsou k dispozici od druhého
květnového týdne na různých místech v Pardubickém, Královéhradec-
kém a částečně i v dalších okolních krajích.

Od loňského roku zahrnují území obou krajů, které je širokou veřej-
ností tradičně vnímáno jako východní Čechy. Turistické noviny pro
východní Čechy byly na léto 2017 vytištěny v nákladu 80 000 výtisků
a jsou ve spolupráci obou krajů distribuovány především v síti turistic-
kých informačních center, ve vybraných ubytovacích a stravovacích
zařízeních a v některých turisticky zajímavých cílech. Elektronická ver-
ze novin včetně galerie všech dosud vydaných čísel je dostupná na
stránkách www.vychodnicechy.info. Další tipy na výlety a zajímavosti
pro turisty pak najdete i na stránkách www.hkregion.cz. >

Vyluštěte křížovku a soutěžte s námi o dárek. Zašlete nám tajenku do pondělí 28. srpna 2017 na e-mail:
tisk@kr-kralovehradecky.cz, nebo poštou na adresu: Tiskové oddělení KÚ Královéhradeckého kraje, Pivo-

varské náměstí 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ s heslem KŘÍŽOVKA. Pěti vylosovaným výhercům pošleme dárek, proto nezapomeňte uvést
svoji adresu. Zapojením se do soutěže souhlasíte s uvedením svého jména mezi výherci v příštím čísle. TAJENKA: Prestižnímu ocenění Europa
Nostra, které letos získal barokní areál Kuks, se přezdívá...

U NÁS V KRAJI – INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Soutěžní křížovka 
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