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Most ve Svinarech znovu slouží veřejnosti

Drazí čtenáři,
chci udržet úroveň a  dostup-
nost zdravotní péče pro obča-
ny našeho kraje. Průběžně in-
vestujeme do  všech krajských 
nemocnic, přičemž aktuálně 
probíhající dostavba a moder-
nizace Oblastní nemocnice 
Náchod je největší investicí 
v  historii Královéhradeckého 
kraje.
Neznamená to ovšem, že jejím 
cílem je utlumení zdravotní 
péče poskytované jinde. Rych-
novská nemocnice má neza-
stupitelnou úlohu při péči 
o  zdraví obyvatel a  návštěvní-
ků Orlických hor.
Před několika dny jsem proto 
přímo na  místě seznámil se 
současným stavem rychnovské 
nemocnice a s naším záměrem 
na její rekonstrukci vicepremi-
éra Jana Hamáčka. Téměř čtyř-
setmilionová investice zajistí 
efektivní fungování nemocni-
ce nejen po  stránce provozní, 
ale i  personální. Tento záměr 
je součástí vládních usnesení 
o  podpoře průmyslové zóny 
Solnice-Kvasiny.
Ministerstvo zdravotnictví 
nám aktuálně schválilo záměr 
vypracovat projektovou doku-
mentaci. Na výběru jejího zho-
tovitele nyní pracujeme.

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

Moderní doba dorazila 
do  300 let starého barokního 
areálu v Kuksu na Trutnovsku. 
Návštěvníci zde mohou nově 
využívat unikátní aplikaci, kte-
rá je skrze obrazovku mobilní-
ho telefonu přenese o  několik 
století zpět v  čase. Aplikaci Vi-
sit.More nechal vyvinout Krá-
lovéhradecký kraj. V  plánu má 
takto zmapovat hned další dvě 
památky v regionu.

„Když před třemi staletími 
hrabě Špork zamýšlel v  Kuksu 
vybudovat oázu umění, urči-
tě nemohl tušit, že o  mnoho 
a mnoho let později sem budou 

mířit tisíce lidí ze všech kou-
tů světa. Barokní perla stojící 
v  Královéhradeckém kraji si 
mimořádnou pozornost zaslou-
ží a  stejně tak její návštěvníci. 
Stroj času zatím lidstvo nevy-
nalezlo, přesto jsme dali všem 
jedinečnou možnost přenést 
se v čase do doby největší slávy 
hospitálu. Dovolím si tvrdit, že 
takovouto službu zatím žádná 
kulturní památka v Česku nena-
bízí,“ hodnotí hejtman Jiří Ště-
pán novou aplikace Visit.More, 
kterou kraj nechal vyvinout.

Aplikace prostřednictvím 
mobilního zařízení zobrazu-

je prostředí barokního areálu 
v  době 18. století. Uživateli se 
tak naskýtá jedinečný pohled 
do  minulosti. Kromě toho ap-
likace nabídne i  odborný vý-
klad a poslouží tedy i při výuce 
na  základních a  středních ško-
lách. Čtěte více na str. 2. |

Návštěvníci Kuksu mohou díky mobilní 
aplikaci cestovat časem

Po roce demoličních a stavebních prací propojila oba svinarské břehy nová mostní konstrukce. Motoris-
tům začal 7. května znovu sloužit most přes Orlici, který nahradil původní most starý 111 let. Díky dvěma jízd-
ním pruhům umožní plynulejší dopravu a jednopolová konstrukce přispěje k větší bezpečnosti okolní zá-
stavby v případě stoleté vody. Královéhradecký kraj za most zaplatil 80 milionů korun. Pokračování na str. 3. |
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ČR slaví 15 let od vstupu 
do EU

Za  15 let členství České repub-
liky v  Evropské unii do  Králové-
hradeckého kraje přišlo více jak 
50 miliard korun z  evropských 
fondů. Nejvíce peněz šlo na rekon-
strukce silnic, škol a nemocnic. 

Nákladná zima na krajských 
silnicích 

Letošní zimní sezona vyšla Krá-
lovéhradecký kraj o téměř 17 mili-
onů korun dráž než ta předchozí. 
Zajištění sjízdnosti krajských sil-
nic vyšlo na více než 173 milionů 
korun. Posypové vozy najely 489 
tisíc kilometrů a  vysypaly na  ně 
téměř 18 tisíc tun soli a  10 tisíc 
tun inertního materiálu.

Kraj rozdělí dalších 200 
milionů na výměnu starých 
kotlů

Královéhradecký kraj uspěl 
s  žádostí o  poskytnutí třetího 
grantu kotlíkových dotací od  Mi-
nisterstva životního prostředí ČR. 
Zájemcům kraj rozdělí v  letech 
2019 a  2022 přes 207 milionů ko-
run. Dotační program musí nejpr-
ve schválit krajští zastupitelé, kte-
ří se znovu sejdou 17. června.

Jednotný systém propojí 
krajské nemocnice

Krajské nemocnice propojí jed-
notný informační systém za  36 
milionů korun. Systém především 
zlepší přístup lékařů k informacím 
o pacientech. Vedle nového softwa-
ru kraj pro své nemocnice nakoupí 
novou počítačovou techniku.

Nepřišlo vám některé číslo 
U nás v kraji?

Magazín U  nás v  kraji vychází 
každý měsíc v roce kromě srpna a je 
distribuován do  každé domácnosti 
v Královéhradeckém kraji. Pokud jste 
aktuální číslo zpravodaje nedostali 
do  schránky, volejte na  telefonní 
číslo 495 817 111, nebo nám napište 
na email: unasvkraji@kr-kralovehra-
decky.cz. Do zprávy uveďte vaši adre-
su a my zařídíme nápravu.

Budova chirurgie a porodnice bývalé nemocnice 
v Opočně patří kraji

Královéhradecký kraj oficiál-
ně převzal do  majetku budovu 
chirurgie a  porodnice v  areálu 
bývalé opočenské nemocnice. 
Kraj budovu hodlá zrekonstruo-
vat, aby mohla sloužit seniorům 
z  Opočna, Dobrušky a  blízkého 
okolí.

„V  Opočně vznikne dům pro 
seniory, ve kterém počítáme s ka-
pacitou 34 lůžek. Část z nich bude 
určena pro nejtěžší stadia Alzhei-
merovy nemoci,“ uvedl hejtman 
Jiří Štěpán. 

Kraj již vybral zhotovitele 
projektové dokumentace. Ta by 
měla být hotová v  létě. Poté kraj 
vypíše výběrové řízení na staveb-
ní firmu, která přes zimu začne 
pracovat na vnitřní rekonstrukci 
budovy. Otevřít nový domov pro 
seniory chce kraj v roce 2020.

Stavební náklady kraj zafinan-
cuje ze svého rozpočtu. „Z krajské-
ho rozpočtu na tento projekt vyna-
ložíme zhruba 70 milionů korun,“ 
informoval radní Václav Řehoř od-
povědný za krajské investice.

Provoz zařízení bude zajiš-
ťovat zapsaný ústav, jehož za-
kladateli jsou města Opočno 
a Dobruška, kterému bude objekt 
po dokončení Královéhradeckým 
krajem přenechán do užívání. |

krátce z kraje stalo se

Mobilní telefon provede barokním areálem v Kuksu
Dokončení ze strany 1.

„Barokní hospitál v  Kuksu je 
jedním z  nejnavštěvovanějších 
turistických cílů v  Královéhra-
deckém kraji. Mobilní aplikace 
nejenže lidem umožní přiblížit 
si dobu, kdy památka vznikla, 
ale především jim zpříjemní 
jeho návštěvu. Nahradí prů-
vodce i  tištěné brožury a  popí-
še lidem, co vlastně vidí. To vše 
v  češtině, polštině, angličtině 
a  němčině,“ informuje radní 
pro cestovní ruch Pavel Hečko.

Unikátní aplikace v celé ČR

Královéhradecký kraj je vů-
bec prvním krajem České re-
publiky, který projekt památ-
kových prohlídek s  využitím 
rozšířené reality realizuje. Po-
dobně plánuje připravit další 
lokality: Archeopark Všestary 
a Braunův Betlém.

Autorem aplikace je spo-
lečnost More.is.More, která se 
specializuje na  postprodukci 
ve filmu a reklamě. Na přípravě 
firma spolupracovala s  obecně 

prospěšnou společností Revita-
lizace Kuks. Aplikace Visit.More 
je určena pro všechny majitele 
chytrých telefonů a  dalších za-
řízení podporujících operační 
systémy Android a iOS.

„Přijdete do  informační-
ho centra v  Kuksu, stáhnete si 
aplikaci na  AppStoru nebo Goo-
glePlay a  pak už jen procházíte 
památku a přes fotoaparát vaše-
ho mobilního telefonu či table-
tu vidíte digitální rekonstrukci 

celého objektu Kuks v roce 1724,” 
popisuje Jiří Forejt, výkonný ře-
ditel společnosti More.is.More. 
Dle něho je aplikace připravena 
i na zařízení, která současný trh 
ještě nenabízí.

Vedle toho naskenovaná data 
poslouží pro uchování památky 
pro budoucnost v  případě pří-
rodních či jiných katastrof. Po-
dobně se data využijí například 
při renovaci shořelé katedrály 
Notre-Dame v Paříži. |
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Most ve Svinarech znovu slouží

Více o dění v kraji na www.kr-kralovehradecky.cz

Dokončení ze strany 1
Most s  rozpětím 75 metrů pře-

vádí přes řeku silnici III. třídy číslo 
3082, chodník a  také inženýrské 
sítě. 

„Podobná stavba nevzniká 
na  krajských silnicích každý rok. 
Most slouží nejen místní dopravě, 
ale celé oblasti mezi centrem Hrad-
ce Králové a Třebechovicemi. Věřím, 
že bude dobře sloužit přinejmen-
ším dalších sto let. Havarijní stav 
původního mostu a  jeho vynuce-
né uzavření bylo jedním z prvních 
úkolů, které jsem musel ve své gesci 
řešit. Za to, že se nám podařilo splnit 

slib daný místním občanům, chci 
poděkovat stavební firmě a  všem, 
kteří se na tomto díle podíleli,“ říká 
první náměstek hejtmana Martin 
Červíček odpovědný za  oblast do-
pravy a silničního hospodářství. 

Konstrukci zpevňuje 100 tun be-
tonářské výztuže. Při betonáži po-
užili stavaři 530 kubických metrů 
betonu. Po  betonování a  dostateč-
ném vytvrdnutí následovala mon-
táž ocelových oblouků, které jsou 
pro podobu nového mostu cha-
rakteristické. Po  předepnutí kon-
strukce pomocí 19 kabelů se mohla 
odstranit podpěrná skruž. Stavaři 

most dokončili po zimní přestávce 
koncem letošního dubna. 

„Zprovoznění pochopitelně před-
cházela zatěžkávací zkouška, kterou 
provedli odborníci z  pražské ČVUT. 
Jako zkušební zatížení posloužilo 
deset nákladních automobilů Tatra 
o  celkové hmotnosti 220 tun. Most 
byl postupně zatížen uprostřed 
rozpětí a následně na polovině kon-
strukce. Výsledky zkoušky splňují 
všechna předepsaná kritéria,“ ujiš-
ťuje náměstek Martin Červíček. 

Tak jako starý most nese i ten 
nový jméno svinarského rodáka Technici starý most rozřezali na kousky.

Most na začátku května otevřel první náměstek Martin Červíček odpovědný za dopravu 
(uprostřed). Otevření se zúčastnil i hradecký primátor Alexandr Hrabálek (vpravo).

inFormujeme 

Do Adršpachu vozí turisty posílené vlaky
Královéhradecký kraj posílil 

vlaková spojení do  Adršpachu. 
Chce tak zlepšit dopravní situaci 
v  této lokalitě. Nové vlaky poje-
dou z  Polska, Trutnova i  Teplic 
nad Metují.

Turistická sezona znamená pro 
obyvatele Adršpašsko-teplických 
skal příjezd tisíce turistů z  Česka 
i Polska. Zájem návštěvníků přiná-
ší dopravní komplikace v  podobě 
přeplněných parkovišť a  špatně 
parkujících vozidel, která blokují 
dopravu.

„Posílili jsme vlakové spoje 
mezi Teplicemi nad Metují a  Adr-
špachem, které umožní turistům 
se pohodlně dostat z  nově zříze-

ných odstavných parkovišť v Tep-
licích do skalního města. Posílené 
spoje budou od 9. června do kon-
ce září jezdit v  časovém rozmezí 
od 8.30 do 16 hodin dvakrát za ho-
dinu, přičemž v září pojedou posí-
lené vlaky jen o víkendech,“ uvedl 
Martin Červíček, první náměstek 
hejtmana odpovědný za  oblast 
dopravy.

Již koncem dubna začal provoz 
tradičních sezonních vlaků, které 
propojují Královéhradecký kraj 
a Dolnoslezské vojvodství přes hra-

plukovníka Bohumila Jana Šrám-
ka, který se za  II. světové války 
zapojil do  domácí odbojové or-
ganizace Obrana národa. Před 
zahájením stavebních prací loni 
v červnu tak bylo nutné původní 
dosluhující most z roku 1907 od-
stranit. Na rozdíl od toho součas-
ného ho tvořila dvě pole, z nichž 
jedno na  základě požadavku 
města Hradec Králové stavaři 
jakožto zajímavou technickou 
památku ponechali v  předmos-
tí. V  současnosti se plánuje jeho 
další využití. |

niční přechody v  Královci a  Mezi-
městí. Vlaky spojující Trutnov, Krá-
lovec, Kamennou Horu a přestupní 
stanici Sędzisław jsou v  provozu 
každou sobotu a neděli až do 1. září 
a také ve dnech českých a polských 
státních svátků (letos ještě 20. červ-
na, 5. července, 15. srpna).

„Královéhradecký kraj také roz-
šířil přímé vlakové spojení z  Pol-
ska do Adršpachu. V loňském roce 
jezdily na trase mezi polskou Vrati-
slaví a Valbřichem přes Meziměstí 
do Adršpachu dva vlaky. Letos jsme 

přidali jeden spoj navíc. Posílení 
spojů platí o víkendech a polských 
svátcích od května do konce září,“ 
doplnil náměstek Červíček.

V rámci posílení dopravy vznikl 
také nový ranní spoj z  Trutnova 
do  Adršpachu, který odjíždí v  8.37 
a  zpět se vrací v  17.20. Nový spoj 
jede od června do srpna každý den, 
v září pouze o víkendech.

Bližší informace k provozu vla-
kových spojů v jednotlivé dny na-
leznete v  celostátním vyhledávači 
www.idos.cz . |
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Záchranářský vozový park doplnila pětice nových sanitek

zlepšujeme

Čtyři velké a  jeden malý sa-
nitní vůz zamířily na  výjezdové 
základny Zdravotnické záchran-
né služby Královéhradeckého 
kraje v  Hradci Králové, Jaroměři 
a  Jičíně. Klíče od  nových vozů 
záchranářům předal náměstek 
hejtmana pro zdravotnictví Aleš 
Cabicar.

„Zdravotnická záchranná služ-
ba Královéhradeckého kraje pat-
ří mezi evropskou špičku. Ročně 
zasahuje u  padesáti tisíc výjezdů 
s úspěšností resuscitací větší než je 
v Evropě obvyklé. Záchranáři vždy 
bojují s časem a k tomu potřebují 
tu nejmodernější techniku. Na-
šim záchranářům děkuji za  jejich 
skvělou práci a  přeji, ať jim nové 
sanitky dobře slouží a  dovezou je 

vždy v pořádku zase zpět na jejich 
základny,“ sdělil náměstek hejtma-
na Aleš Cabicar.

Sanitní vozy tvoří tři hlavní celky: 
vozidla, speciální vestavby se zdra-
votnickým vybavením včetně trans-
portní techniky a  z  informačních 
a komunikačních technologií. Čtyři 
takové sanitky značky Volkswagen 
slouží na  výjezdových základnách: 
po dvou v Hradci Králové, jedna v Ji-
číně a jedna v Jaroměři.

Součástí zdravotnického vyba-
vení je multifunkční monitor s de-
fibrilátorem, kardiostimulátorem, 
automatickým měřením krevního 
tlaku, kapnometrem, 12svodovým 
EKG a možností telemetrického pře-
nosu EKG do kardiocentra Fakultní 
nemocnice Hradec Králové.

Základem informačního systé-
mu v  sanitkách je tak palubní po-
čítač pro oboustrannou datovou 
komunikaci se zdravotnickým ope-
račním střediskem, silniční naviga-

ci a  odesílání statusových hlášení. 
Posádky například mohou z  defib-
rilátoru poslat podrobnou analýzu 
každé zahájené resuscitace. 

„Jako vůbec první záchranná 
služba v  ČR odesíláme komplet-
ní zdravotnickou dokumentaci 
elektronicky do  všech nemocnic 
v  Královéhradeckém kraji s  výjim-
kou Nemocnice Vrchlabí, která se 
na  tuto možnost připravuje,“ dopl-
nil ředitel Zdravotnické záchranné 
služby Královéhradeckého kraje Li-
bor Seneta

Roční provoz krajské záchran-
ky činí 370 milionů korun, z  čehož 
více jak polovinu nákladů hradí 
Královéhradecký kraj. Letos se tento 
příspěvek navýšil o dalších 30 mili-
onů korun. Téměř 13 milionů korun 
zaplatila krajská záchranka právě 
za čtyři nové sanitky. |

V Jaroměři slouží nové oddělení sociálních lůžek 
Oblastní nemocnice Náchod 

otevřela nové oddělení sociálních 
lůžek v  Léčebně pro dlouhodobě 
nemocné v  Jaroměři. Celkem se-
dmnáct nových lůžek vzniklo pře-
stavbou prázdných prostor jaro-
měřské nemocnice. Rekonstrukce 
stála kraj zhruba 5,2 milionu ko-
run. 

„Od listopadu 2018 doteď slouži-
la provizorně tři lůžka přímo v jaro-
měřské LDN. Prostory si kraj prona-
jal od města Jaroměř a i díky jejich 
vstřícnosti jsme mohli předat LDN 

dalších nových 17 sociálních lůžek,“ 
okomentoval průběh vytvoření no-
vého oddělení náměstek hejtmana 
Vladimír Derner odpovědný za  ob-
last sociálních věcí.

Klientům na  zdravotně-soci-
álním lůžku nemocnice zajistí 
na  přechodnou dobu ubytování, 
celodenní stravování či pomoc při 
zvládání běžných každodenních 
úkonů péče o  vlastní osobu. Sou-
částí péče jsou i  sociálně-terapeu-
tické a  aktivizační činnosti jako 
je například organizování zájmo-

vých aktivit klientů či poskytování 
psychické podpory.

„Tato sociálně-zdravotní lůžka 
poslouží klientům, jejichž zdravot-
ní stav nevyžaduje intenzivní lé-
kařský dohled, ale kteří nemohou 
ještě plnohodnotně přejít do domá-
cího prostředí. Dočasně tak zůstáva-
jí v  nemocnici, kde se o  ně postará 
personál nemocnice spolu s  další-
mi odborníky a kde se jim dostane 
potřebných služeb,“ řekl náměstek 
hejtmana pro oblast zdravotnictví 
Aleš Cabicar. |

Unikátní léčebnu 
chce kraj dále 
rozvíjet

O  budoucnosti Léčebny zrako-
vých vad ve  Dvoře Králové nad La-
bem jednal náměstek hejtmana 
Aleš Cabicar se starostou Janem 
Jarolímem, ředitelkou léčebny Dag-
mar Klazarovou a  ředitelkou Sdru-
žení ozdravoven a  léčeben okresu 
Trutnov (SOAL) Janou Třešňákovou. 
Zařízení, které je jediné svého dru-
hu v  celé republice, sídlí v  budově 
vlastněné městem.

„Vlastnické vztahy nám kom-
plikují jakékoli investice či opravy. 
Řešením je převod na  kraj, o  jehož 
podmínkách jsme se starostou 
města jednali. Následně počítáme 
s  opravou a  zateplením pláště ob-
jektu a celkovou kultivací prostředí, 
kam se jezdí léčit s  očními vadami 
malé děti v  doprovodu svých ma-
minek z celé České republiky. Do bu-
doucna uvažujeme i  s  rozšířením 
provozu,“ uvedl po  jednání náměs-
tek Aleš Cabicar.

Za dobu existence léčebny zdejší 
personál odléčil okolo 14 tisíc dětí 
s očními vadami. |
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradec Králové, Vocelova otevřela 
zrekonstruované školní dílny. Opravené dílny za 13 milionů korun zvýší kvalitu odborné 
výuky. Slavnostního otevření se zúčastnili (zleva) radní Václav Řehoř a náměstkyně 
Martina Berdychová.

Safari Park Dvůr Králové otevřel opravený most v Africkém safari za 27 milionů korun. 
Náklady na stavbu pokryl z převážné části Královéhradecký kraj. Jeho konstrukce 
připomíná stavby, které vznikaly na začátku 20. století právě v Africe. Most slavnostně 
otevřeli (zleva) člen správní rady královédvorské zoo Otakar Ruml, hejtman Jiří Štěpán, 
1. náměstek hejtmana Martin Červíček, člen správní rady a krajský radní Karel Klíma, 
členka rady Dvora Králové nad Labem Veronika Tomková a ředitel zoo Přemysl Rabas.

FotograFicky

Zrekonstruovaná budova Komunitního centra v Kostelci nad Orlicí znovu slouží všem 
generacím. Při slavnostním otevření se tu prezentovaly sociální služby působící na Kos-
telecku. Centrum podpořil i Královéhradecký kraj a osobně si prohlédl náměstek pro 
sociální oblast Vladimír Derner (uprostřed).

První místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček dnes zavítal při příležitosti 
návštěvy Královéhradeckého kraje do nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. Hejtman Jiří 
Štěpán mu zde představil záměr na její modernizaci, na kterou stát přislíbil dotaci 300 
milionů korun.

Do národního parku Akagera v africké Rwandě bude převezeno pět nosorožců černých. 
Tři pocházejí ze Dvora Králové, jeden z Anglie a poslední z Dánska, zvířata pomohou 
s obnovou tamní populace, kterou zde pytláci vyhubili. Do Safari Parku Dvůr Králové 
se s nimi přišly rozloučit desítky lidí. Přesun se stane historicky největším stěhováním 
nosorožců z Evropy do Afriky.

Zlatou medailí M. D. Rettigové se může chlubit novopacká Střední škola gastronomie 
a služeb. Získala ji za skvělé výsledky při přípravě mladých kuchařů a cukrářů, za dlou-
holetou práci školy v asociaci a za úspěchy v soutěžích doma i zahraničí.
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Krajské dotace pomohou dobrovolným hasičům
Královéhradecký kraj podpoří 

rekonstrukce a  výstavby požár-
ních zbrojnic, nákup dopravních 
automobilů a  modernizaci hasič-
ské techniky za  více než 13 mili-
onů korun. O  finanční podporu 
mohly žádat obce zřizující jednot-
ky požární ochrany prostřednic-
tvím dotačního programu Zvýšení 
akceschopnosti jednotek požární 
ochrany do 13. května 2019.

„Dobrovolní hasiči patří mezi 
členy krajského integrovaného zá-
chranného systému a  mají v  něm 
svoji nezastupitelnou roli. Působí 
v jednotkách požární ochrany obcí, 
kde se starají jak o bezpečnost, tak 
i o prevenci požární ochrany obyva-
telstva,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán.

Kraj a  Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a  Slezska uzavřelo v  roce 
2018 memorandum o  partnerství 
a  spolupráci, které cílí na  spolu-
práci kraje a  krajského sdružení 
hasičů při zabezpečování požární 
ochrany, ochrany obyvatel i pomoci 
u záchranných prací, při haváriích, 
živelných pohromách a dalších mi-
mořádných událostech na  území 
kraje.

„Jsem rád, že mezi krajem a sbory 
dobrovolných hasičů je silné part-
nerství a  dotace pomůžou zajistit 
lepší podmínky a zázemí pro hasič-
ské sbory. Krajské sdružení hasičů 
a spolu s ním i okresní sdružení vy-
užívají dotace na zabezpečení spor-
tovních a společenských akcí. Důle-

žitá je i  jejich činnost s  hasičskou 
mládeží. Učí ji pracovat v  týmu, 
ctít pravidla a  pomáhat ostatním 
a působí jako prevence negativních 
jevů,“ vysvětlil hejtman Štěpán.

Královéhradecký kraj podporuje 
činnost sborů dobrovolných hasičů 

dlouhodobě. V  roce 2018 vynaložil 
necelých 23 milionů korun na pro-
voz JPO obcí a  dalších 2,8 milionu 
korun poskytl přímo Sdružení ha-
sičů Čech, Moravy a  Slezska na  po-
řízení nové techniky, na provoz, ale 
i  na  pořádání různých kulturních 

či sportovních akcí, mezi které spa-
dá například reprezentace kraje 
na Mistrovství ČR v požárním spor-
tu. Akce pořádané krajským sdru-
žením hasičů kraj zařazuje do  ka-
lendáře významných událostí pro 
příslušný rok. |

podporujeme

Kraj už letos dotacemi podpořil 805 projektů částkou 112 milionů 
Na  březnovém a  květnovém 

jednání podpořili zastupitelé Krá-
lovéhradeckého kraje dotační pro-
gramy, které zlepší život v regionu 
a také vyhlásili programy nové.

„Královéhradecký kraj každým 
rokem významně finančně pod-
poruje ze svého rozpočtu realiza-
ci veřejně prospěšných projektů, 
které směřují k  vyváženému roz-
voji jeho celého území“, říká Pavel 
Hečko, radní odpovědný za  oblast 
regionálního rozvoje, evropských 
grantů, dotací a cestovního ruchu. 
• Cestovní ruch (úprava lyžař-

ských běžeckých tras, podpora 
činnosti turistických informač-
ních center a  propagace cyklo-
busů v  turistických regionech) 
– podpořeno 48 žádostí částkou  
3 772 000 Kč

• Regionální rozvoj (obnova ha-
sičské techniky pro obce s  JPO, 
podpora svazků obcí, podpora 
pořízení územních plánů, pod-
pora provozu prodejen na  ven-
kově, podpora JPO II a JPO III) – 
podpořeno 107 žádostí částkou 
9 185 200 Kč 

• Prevence rizikového chování – 

podpořeno 23 žádostí částkou 
1 619 500 Kč 

• Životní prostředí a  zemědělství 
– podpořeno 31 žádostí částkou 
4 328 000 Kč

• Kultura a  památková péče – 
podpořeno 153 žádostí částkou 
19 256 000 Kč

• Program obnovy venkova – 
podpořeno 83 žádostí částkou 
53 325 000 Kč

• Vzdělávání – podpořeno 53 žá-
dostí částkou 2 494 820 Kč

• Volnočasové aktivity – podpoře-
no 97 žádostí částkou 3 474 000 Kč

• Sport a tělovýchova – podpořeno 
210 žádostí  částkou 15 149 000 Kč
Zastupitelé také schválili vyhlá-

šení nových dotačních programů 
(Opatření k zadržování vody v kra-
jině, Podpora provozu prodejen 
na  venkově, Podpora akceschop-
nosti JPO zřizovaných obcemi 
v  Královéhradeckém kraji, Rozvoj 
a budování dálkových a na ně na-
vazujících cyklotras v  Královéhra-
deckém kraji a  Program obnovy 
místních částí) s alokací cca 38 mi-
lionů. Žádosti o podporu bylo mož-
né podávat až do 13. května. |
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Hejtman Štěpán ocenil významné osobnosti regionu
víme o tom

Pivovarské náměstí v  Hradci 
Králové patřilo 8. května tradič-
ním oslavám Dne kraje. Oficiální 
část programu začala slavnostním 
nástupem jednotek integrované-
ho záchranného systému a předá-
ním záslužných medailí. 

Hejtman Jiří Štěpán během do-
poledne předal členům IZS Záslužné 
medaile Královéhradeckého kraje 
a významným osobnostem regionu 
Pamětní medaile hejtmana. Stejně 
jako loni mohla osobnosti nomino-
vat široká veřejnost. Letos se jich se-
šlo téměř 80, oceněných bylo 32. 

„Královéhradecký kraj byl 
v  loňském roce oceněn jako nej-
lepší místo pro život. Velký po-
díl na  tom mají právě záchranné 
složky, díky kterým je náš region 
jedním z  nejbezpečnějších v  celé 
České republice. Na  kvalitě ži-
vota se podílejí také významné 
osobnosti z  řad například lékařů, 
umělců, sportovců a  učitelů. Ti 
všichni dělají Královéhradecký 
kraj lepším místem. Za  to všem 
patří velký dík,“ řekl během slav-
nostního ceremoniálu hejtman 
Jiří Štěpán. |

Slavnostní nástup jednotek IZS.

• Luboš Šmída za celoživotní rozvoj kulturního a společenského života 
 v Ledcích 
• Miloň Čepelka za přínos české kultuře a divadelnictví
• Petr Hirsch za obětavou a neúnavnou pomoc druhým 
• David Šimon za záchranu lidského života 
• Milič Světlík za celoživotní a obětavou péči o pacienty 
• Radek Balcárek za dlouholetou propagaci Královéhradeckého kraje, 
 za pořádání kulturních a vzdělávacích akcí
• Miroslav Hrubý za občanskou statečnost v dobách totality 
• Jaroslav Kudr za vynikající a dlouholetou lékařskou praxi 
• Martin Kučerák za mimořádnou obětavost a statečnost při záchraně 
 lidského života 
• Zdeněk Tlučhoř za uchování tradice a rozvoj Koletovy hornické hudby 
• František Karlík za celoživotní podporu a rozvoj atletiky
• Jaroslav Unger za podporu a rozvoj sportu v Orlických horách 
• Josef Lukeš za obětavou práci při rozvoji sportu v Dolní Branné 
• Pavel Vašina za rozvoj a zvelebení Nového Města nad Metují 
• Ladislav Martínek za celoživotní propagaci a rozvoj sportu 
• Aleš Suk za celoživotní propagaci a rozvoj sportu
• Milan Maček za dlouholetý rozvoj Borohrádku a jeho okolí 

• Stanislav Chýlek za celoživotní úsilí o zlepšení mezilidských vztahů  
• Karel Kábrt za podporu regionální literatury a tradic 
• Luboš Sluka za přínos české hudbě a reprezentaci Královéhradeckého kraje 
 v Česku i zahraničí
• Eva Drábková za rozvoj a propagaci amatérského divadla 
• Hana Svobodová za celoživotní pomoc a podporu postižených a seniorů 
• Jana Sieberová za obětavou pomoc druhým a rozvoj domácí hospicové péče 
• Eva Blažková za dlouhodobý a neúnavný rozvoj broumovské nemocnice 
• Věra Fina  za pomoc onkologickým pacientům a charitativní práci
• Ivana Dvořáčková za rozvoj ošetřovatelství a prosazování zájmů sester
  ve společnosti
• Dagmar Honsnejmanová za podporu kulturního a společenského života 
 v obci Mokré 
• Helena Vitvarová za práci s mládeží ve sboru dobrovolných hasičů a rozvoj 
 kulturního dění v Třebověticích 
• Věra Jirková za dlouhodobý rozvoj kulturního života v Milovicích u Hořic 
• Eliška Finková za rozvoj a pokračování tradice Divadla Drak 
• Daniela Fitzková za udržování a předávání tradice paličkované krajky 
• Radim Faltus za celoživotní péči a pomoc dlouhodobě nemocným 

Medaili získali:

Během Dne kraje zahráli Smiling String Orchestra, Josef IX., Band-a-SKA a Pavel Callta.

Hejtman Jiří Štěpán udělil pamětní medaile.



8

inFormujeme

Na kulturu dá Královéhradecký 
kraj téměř 20 milionů korun

Královéhradecký kraj rozdě-
lí na  dotacích v  oblasti kultury 
a  památkové péče 19,25 milionu 
korun. Je to o  osm milionů více 
než v loňském roce. V rámci tří do-
tačních programů získá dotaci 153 
žadatelů.

„Meziročně došlo k  výraznému 
nárůstu prostředků, které Králové-
hradecký kraj poskytuje pro oblast 
kultury. Chci vyzdvihnout zcela 
nový dotační program na podporu 
činnosti muzeí a galerií, který letos 
dokázal uspokojit drtivou většinu 
žadatelů. Jeho prostřednictvím 
jsme rozdělili dva miliony korun,“ 
uvádí náměstkyně hejtmana Mar-
tina Berdychová odpovědná za ob-
last školství a  kultury. Zmíněný 
dotační program podpoří celkem 
22 žadatelů.

Pozoruhodný je například pro-
jekt Městského muzea ve  Dvoře 
Králové nad Labem na  restauro-
vání dámské pelerínky ze 70. – 80. 
let 19. století. Jedná se o záchranu 
unikátního exempláře slavnostní 
módy pocházející pravděpodobně 
z  královédvorské krejčovské dílny. 

Dámská pelerína je díky svému 
střihu a  smetanové barvě jedineč-
ným sbírkovým předmětem, který 
je dokladem zručnosti králové-
dvorských řemeslníků na konci 19. 
století. Jedná se mimořádný oděv-
ní předmět s touto datací dochova-
ný v českých muzeích.

V  rámci podpory kulturních 
aktivit kraj rozdělí mezi 68 žada-
telů přes 5 milionů korun. Jedním 
z  podpořených projektů je pořá-
dání mezinárodní soutěže Brou-
movská klávesa. Jejím cílem je po-
skytnout mladým a talentovaným 
klavíristům prostor pro pódiové 
konfrontace na  nejvyšší úrov-
ni. Celý koncept soutěže se opírá 
o  osvědčený systém dětského hu-
debního vzdělávání a dlouholetou 
tradici dětských soutěží v  České 
republice.

Na obnovu památkového fondu 
půjde 12,2 milionu korun, které si 
rozdělí 63 žadatelů. Mezi nimi je 
například město Hořice usilující 
o  záchranu památkově chráně-
ného koupaliště Dachova, které je 
nyní v havarijním stavu. |

Barevný minivolejbal je skvělý
V  neděli 28. dubna se v  Kvasi-

nách na  Rychnovsku konal tra-
diční Jarní turnaj v  barevném 
minivolejbale. Samotná myšlen-
ka barevného volejbalu je skvělá 
a  účast 116 týmů z  celého kraje je 
toho důkazem.

V  rámci slavnostního zaháje-
ní poblahopřáli senátor a  krajský 
zastupitel Miroslav Antl společně 
se starostkou Kvasin Alicí Nováko-
vou a  předsedou OV ČVS Ludkem 

Ruprichem nestorům kvasinské-
ho volejbalu Josefu Maškovi, Aloisi 
Vaverovi, Vlastimilu Dohnálkovi 
a  Zdeňku Houštěkovi k  význam-
ným životním jubileím. 

Na  devatenácti kurtech se ode-
hrál maraton 350 zápasů. Turnaj 
se uskutečnil za  podpory Králo-
véhradeckého kraje a  kompletní 
výsledky naleznete na  webových 
stránkách VK Kvasiny – www.volej-
bal-kvasiny.cz. |
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V  Horním Dřevíči u  Stárkova, 
přesněji v  jeho dolní části zvané 
Dřevíček, se nachází mlýn, jehož 
provoz silně ovlivňovaly i události 
spojené s naší republikou.

V  roce 1917 zde koupil starý 
dřevěný mlýn mlynář české národ-
nosti Ladislav Baudyš. Přistěhoval 
se do  obce, kde bydleli většinou 
Němci. V  té době nedostal povole-
ní, aby sám mohl mlít, proto musel 
mlýn pronajmout mlynáři němec-
kému. Po vzniku republiky nastaly 
ale velké změny. 

Mlynář byl mladý, mlýn starý, 
nadšení do života obrovské, tak se 
rozhodl, že celou budovu strhne 
a  na  stejném místě postaví mlýn 
nový – zděný. Na dnešní dobu šla 
stavba rychle. Od  vlastního zámě-
ru, přes vyřízení formalit, sehná-
ní úvěru, demolice staré budovy 
a výstavby nové uběhlo něco málo 

přes rok. Prvního listopadu 1919 
byla kolaudace a  mlýn začal kla-
pat. Obytná část se dostavěla v roce 
1922. Následně se s úspěchem pře-
konaly potíže spojené s hospodář-
skou krizí. Zabrání Sudet v  roce 
1938 ale byla rána pod pás. 

Na  podzim roku 1941 byl mly-
nář zatčen gestapem pro údajnou 
sabotáž a  mlýn se až do  konce 
války odmlčel. V dubnu 1945 mly-
náře z  koncentračního tábora 
v  Bavorsku osvobodila americká 
armáda. Po  žních se mlýn opět 
rozběhl. Netrvalo dlouho a  na-
staly opět špatné časy. Únor 1948 
předznamenal definitivní konec 
mletí – mlýn svůj provoz ukončil 
na podzim roku 1949. Aby mlynář 
nezapomněl, jak se měl v nacistic-
kém lágru, tak pro změnu skončil 
ve  vězení komunistickém a  mlýn 
byl zestátněn. 

RáDI ZVEŘEJňuJEME

Stávající podoba mlýnu ve Dřevíčku.

Poláci ocenili Františka Molíka 
za rozvoj česko-polské spolupráce

František Molík, ředitel oblasti 
Náchod Krajské hospodářské ko-
mory Královéhradeckého kraje, 
obdržel vysoké ocenění za  rozvoj 
česko-polské spolupráce. O udělení 
vyznamenání u příležitosti 100. vý-
ročí polského státu rozhodl již 25. 
října 2018 polský prezident Andrzej 
Duda. 

Slavnostní vyznamenání Fran-
tiška Molíka rytířským křížem 
Řádu za  zásluhy o  Polskou repub-
liku se uskutečnilo 27. března 2019 
ve Wroclavi ve sloupové síni úřadu 
Dolnoslezského vojvodství, kde oce-
nění předával jménem polského 
prezidenta dolnoslezský vojvoda 
Pawel Hreniak.

Na návrh partnerů z polské hos-
podářské komory tak byla tímto 
vysokým vyznamenáním oceně-
na dlouholetá aktivní spolupráce 

Františka Molíka při rozvoji příhra-
niční česko-polské spolupráce. Již 
v roce 2015 se mu dostalo vyzname-
nání od vlády a polského ministra 
průmyslu za  spolupráci obou hos-
podářských komor. 

Udělení polského rytířského 
řádu je nejen oceněním práce jeho 
nositele, ale i poctou pro naše měs-
to a  královéhradeckou hospodář-
skou komoru. Věra Vlčková. |

Na boj s kyberkriminalitou půjdou 
tři miliony eur

Krajské ředitelství policie Krá-
lovéhradeckého kraje je vedoucím 
partnerem mezinárodního projek-
tu na  boj proti kyberkriminalitě 
s  rozpočtem přes tři miliony eur. 
Evropská unie ho prostřednictvím 
operačního programu Interreg V-A 
Česká republika-Polsko podpoří 
dotací ve výši 2,6 milionu eur.

Projektu s názvem „Zefektivnění 
česko-polské spolupráce v boji proti 
kyberkriminalitě“, CZ.11.4.120/0.0/0
.0/17_028/0001654, se dále účastní 
krajská ředitelství policie Morav-
skoslezského, Libereckého, Pardu-
bického a Olomouckého kraje, kraj-
ská ředitelství policie ve  Wroclawi, 
Katowicích a Opoli a Univerzita Pa-
lackého v  Olomouci. Partneři mají 
za  cíl vytvořit společnou komuni-
kační síť, která umožní systémovou 

spolupráci a rychlou výměnu infor-
mací přes hranici. Projekt poběží 
do roku 2021.

Všichni partneři tak posílí vzá-
jemnou spolupráci v  této oblasti 
a  budou díky projektu sdílet své 
know-how: policie v  oblasti odha-
lování a  potírání kyberkriminality 
a  Univerzita Palackého v  Olomouci 
v  preventivní oblasti, ve  které má 
dlouhodobě vynikající výsledky. 
Zmírnění dopadu kybernetických 
hrozeb na  veřejnost zajistí rozsáh-
lá preventivní kampaň zaměřená 
na snížení rizikového chování uživa-
telů internetu, která bude probíhat 
zejména na školách v celém pohra-
ničí. Dalším významným přínosem 
pro obyvatele česko-polského pohra-
ničí bude rozšíření on-line poradny 
Univerzity Palackého v Olomouci. |

Mlýn měl ale štěstí v tom, že přes 
veškeré potíže si zachoval původní 
podobu až do dnešních dnů. A zůsta-
lo mu i kompletní strojní vybavení. To 
bylo sice průběžně modernizováno, 
ale přesto v současné době je „nejmo-
dernějšímu“ stroji již více jak 80 let. 

Všechny stroje jsou schopné 
provozu a  tak ve  mlýně získáte 

ucelený obraz o  celém systému 
přeměny obilí na  čistou mouku 
různé hrubosti. Mlýn jako celek 
byl prohlášen za  kulturní památ-
ku a  v  současné době je otevřen 
veřejnosti jako technické muze-
um. Na  webových stránkách www.
mlyndrevicek.cz se dozvíte více. 
Arne Šubrt.  |

Mlýn ve Dřevíčku letos slaví 100 let provozu v nové budově
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1. 6. 
Aeronautica - Létající stroje 
Leonarda da Vinciho
Zámek Nové Město nad Metují
Interaktivní výstava létacích strojů 
Leonarda da Vinciho se koná u pří-
ležitosti 500 let od úmrtí tohoto re-
nesančního génia. Výstava potrvá 
až do 1. září. Otevřená bude podle 
otevíracích hodin na zámku.

1. 6. 
Pistole z opočenských 
depozitářů
Státní zámek Opočno
Výstavu 21 dosud nikdy nevysta-
vovaných exponátů bude možné 
zhlédnout od 1. června do 31. října 
2019 v rámci prohlídek zbrojnic, 
případně prohlídek zbrojnic s rozší-
řeným výkladem. Instalaci doplňují 
i torza pistolí či exempláře nízké 
kvality provedení dokazující, že 
tvůrci sbírky necílili vždy na luxusní 
a dokonale dochované předměty. 

7. − 9. 6.
Ratibořický pojezd vozíčkářů
Autokemp ROZKOŠ u České Skalice
Hlavním pořadatelem letos jubi-
lejního 40. ročníku pojezdu vozíč-
kářů v Ratibořicích je Společnost 
vozíčkářů a zdravotně postižených 
Náchod, z. s. a Národní rada osob 
se zdravotním postižením ČR, z. s. 

8. 6. od 18 hodin
Koncert sopranistky 
Jany Veberové 
Kostel Nejsvětější trojice, Kuks 
Koncert vážné hudby přední 
české sopranistky Jany Veberové 
s varhanním doprovodem Martina 
Strejce. Na programu zazní skladby 
W. A. Mozarta, F. Schuberta, A. Dvo-
řáka a dalších významných skla-
datelů. Výtěžek z koncertu podpoří 
Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora 
Králové. Vstupenky pouze na rezer-
vaci: eva.cepickova@post.cz. 

14. − 15. 6. od 9 do 17 hodin
Dny živé archeologie: Římané 
na okraji Impéria
Archeopark pravěku Všestary, 
Všestary 238, Všestary, 503 12
Archeopark pravěku Všestary 
pořádá Dny živé archeologie. 
Tématem je život římských legií, 
akce nese název Římané na okraji 
impéria.

15. 6. od 10 do 20 hodin
Oslava 100. výročí založení 
Gymnázia Jaroslava Žáka, 
Jaroměř
Lužická 423, Jaroměř
Výstava fotografií a dokumentů 
z historie školy, tabla maturitních 
ročníků, volně přístupné učeb-
ny a laboratoře, komentovaná 
prohlídka celé školy, projekce ma-
teriálů z historie školy a Jaroměře,  
výtvarná  dílna  pro děti,  veselé 
bádání pro malé  zvědavce. Bohatý 
hudební program po celý den. Vy-
stoupí například kapela Crossroad 
či Wishmasters. Více info na www.
goajaro.cz.

15. 6. 
Vycházky Polickem 2019
Masarykovo náměstí 98, 
Police nad Metují
Oblíbená vycházka bude tento-
krát směřovat Za lidovou archi-
tekturou a historií do Bezděkova 
a Radešova. Délka trasy měří devět 
kilometrů, náročnost vycházky je 
lehká, až středně náročná, vesměs 
po zpevněných cestách. Maximál-
ní počet účastníků je 25 osob. 

15. 6.   
Open Skies for Handicapped
DSA – Letiště, Hradec Králové
Dvanáctý ročník charitativní akce, 
kdy smyslem je umožnit našim 
postiženým spoluobčanům neza-
pomenutelný zážitek z vyhlídko-
vého letu. 

28. − 29. 6. 
153. výročí bitvy 
u Hradce Králové
Amfiteátr Chlum, Všestary
Projekt vzpomínkových akcí 
na největší vojenské střetnutí 
na českém území v historii, prusko-
-rakouskou bitvu u Hradce Králové 
1866 je mezinárodním setkáním 
klubů vojenské historie. Více infor-
mací na www.koniggratz1866.eu. 

29. 6. od 11 do 22 hodin
Půtovy zámecké slavnosti
Zámek Kvasiny
Srdečně si vás dovolujeme pozvat 
na II. ročník této akce určené 
nejen pro diváky se zájmem o his-
torii či šermířství. Čeká na vás 
průvod obcí, šermířský turnaj 
a bitva, vystoupení tanečního 
souboru Sahar s orientálními 
tanečnicemi, ukázky sokolnictví 
a dokonce i ohnivá show se stře-
dověkou hudbou. 

www.hkregion.cz

pozvánky na kulturní akce

Nepolitičtí politici a nestraničtí straníci
V  českém ve-

řejném mínění 
je hluboce zako-
řeněna předsta-
va, že politika 
(tedy veřejná 
správa) je špi-
navost, politické strany synony-
mem všeho zlého a  těžko si lze 
představit méně respektovanou 
„profesi“, než je politik. Chce-li 
tedy někdo úspěšně do  politiky 
vstoupit, pak především o  sobě 
prohlašuje, že není politik, a  to 
i  tehdy, když politickou funkci 
zjevně vykonává. 

Podobně to je i  se stranami. 
Pokud si někdo založí politic-
kou stranu (otázku motivace si 
dovolím vynechat), tak to učiní 
pod hlavičkou politického hnu-
tí. Podle příslušného zákona sice 
neexistuje žádný rozdíl mezi 
stranou a  hnutím, ale „hnutí“ 
vyznívá nestranicky a  nezávisle 
a přináší to konkurenční výhodu. 
Takový ideál nezávislosti přináší 
v  běžném životě úplné osvobo-
zení od  jakýchkoliv závazků tře-
ba i  vůči principům a  zásadám, 
na kterých obvykle stojí normál-
ní politická strana. Dočkat se 

NáZORy ZASTuPITELů

Slavnosti Baroko naoko. Do Kuksu 
se v půlce června vrátí barokní rej

V kukském údolí ožije během so-
boty 15. června atmosféra začátku 
léta roku 1724, tedy toho roku, kdy se 
sláva Kuksu šířila celou Evropou. Le-
tošní ročník festivalu Baroko naoko 
bude jiný a výjimečný. Stane se osla-
vou někdejších lázní a  lázeňského 
veselí. Do Kuksu se vrátí barokní rej 
a s ním přijdou artisti a hudebníci, 
kejklíři, divadlo a  loutky řemeslníci 
i  lazebnice. Potkáte průvody uroze-
ných pánů, komtes a dvorních dam. 
Buďte u toho! 

Barokní slavnost pořádá desti-
nační společnost Revitalizace Kuks, 
která je podepsána pod ceněnou 
rekonstrukcí a  oživením podkrko-
nošské vesničky s  hospitálem. Vý-
těžek bude stejně jako v  minulých 
ročnících věnován na připravovaný 
projekt obnovy Braunova Betléma 
nedaleko Kuksu. Akce se koná pod 
záštitou hejtmana Královéhradecké-
ho kraje Jiřího Štěpána. |



11

NáZORy ZASTuPITELů

Články na této stránce vyjadřují názory zastupitelů, případné reakce 
adresujte přímo autorům.

Fúze nemocnic – otazníky a rizika
Před více než 

půl rokem jsem 
na  tomto místě 
kritizovala chysta-
nou fúzi nemocnic 
pro její naprostou 
nepřipravenost. 
Považovala jsem za  správný integ-
rační krok změnu řízení nemocnic 
od 1. 1. 2019, kdy jsou v čele nemoc-
nic statutární ředitelé, kteří jsou zá-
roveň členy představenstva holdin-
gu.  Aniž by byla tato změna řízení, 
která funguje necelých pět měsíců, 
vyhodnocena, přichází Zdravotnic-
ký holding KHK společně s náměst-
kem Alešem Cabicarem s  návrhem 
spojit všechny naše krajské nemoc-
nice do jednoho celku.

Fúze je stejně nepřipravená, jako 
byla loni. Nejsou předloženy nákla-
dy spojené s  fúzí, není předložena  
analýza, jak bude budoucí spojená 
organizace ekonomicky a provozně  
fungovat. 

V  oblasti nákladů je vyčíslen 
pouze nárůst provozních nákladů 
holdingu o sedm milionů Kč za dru-
hé pololetí roku 2019 (na vytváření 
budoucího ředitelství spojené ne-
mocnice), na  straně výnosů se ho-
voří o  nespecifikovaném nárůstu, 
který je v  současném mechanismu 
úhrad nereálný. Zlepšení hospo-
daření bez strukturálních změn se 
rozhodně nedá očekávat.

Opravdu jasné je jen to, že s fúzí 
bude spjato neuvěřitelné množství 
administrativních činností, které 
zatíží už dnes přetížené zdravotníky, 
kteří navíc mohou ztratit motivaci 
ke  kvalitní práci pro neprůhledný 
moloch. 

 Zastupitelé STAN a  VČ v  zájmu 
stability krajského zdravotnictví 
záměr fúze v předložené podobě ne-
podpoří.

Dana Kracíková, předsedkyně zdravotního 
výboru (STAN + VČ)

Pomalá opatření proti změně klimatu  
Varovné signá-

ly změny klimatu 
vidíme na  vlastní 
oči, nebo o  nich 
čteme v  médiích. 
Aktuálními jsou 
opatření proti su-
chu a  přehřívání měst. Hlavní roli 
má nakládání s dešťovou vodou, ze-
leň a podoba povrchů. Měli bychom 
se ptát, jaká konkrétní opatření už 
kraj uskutečňuje a co plánuje. Jsou 
líbivé politické proklamace naplňo-
vány? 

Jde především o investice do do-
pravní infrastruktury a  jiných 
úprav veřejných ploch. I u běžné re-
konstrukce silnice může být odtok 
dešťovky vyřešen prostým odtokem 
do  pásu zeleně s  průlehem (sníže-
né místo v  terénu).  Bohužel stále 
často se voda odvádí do  jednotné 
kanalizace, či je zbytečně nákladně 

zasakována přes podzemní galerie. 
Vždy je potřeba hledat bezpečná, tr-
vale funkční a  ekonomická řešení.  
V  tom by mělo mít vedení krajské 
samosprávy jasno a  mělo by mít 
zpracovaný strategický dokument 
například „Koncepce odvodnění“, 
který umožní navrhovat řešení, kte-
rá odpovídají současnému poznání 
a trendům. 

Ve skutečnosti jsou mnohá měs-
ta nepřipravena a  nově upravova-
né ulice, náměstí, silnice se neřeší 
z pohledu modrozelené infrastruk-
tury. Častou příčinou je, že podobu 
prostoru určuje pouze dopravní 
inženýr, u kterého jsou zeleň, voda, 
pobytová pohoda čímsi vedlejším. 
Přitom za  řešení veřejného prosto-
ru mají odpovědnost politici a  ni-
kdo jiný.

Monika Štayrová (ANO 2011) 

Během květ-
nového zasedání 
Z a s t u p i t e l s tva 
Královéhradecké-
ho kraje jsem byl 
nucen se důrazně 
ohradit proti výro-
kům kolegy poslance Pavla Plzáka. 
Ten na předchozím jednání zastupi-
telů kritizoval průběh výběru mag-
netické rezonance (MR) pro potřeby 
náchodské nemocnice řadou ne-
pravdivých výroků, které neopráv-
něně vrhají „stín“ na  dvě zmařená 
výběrová řízení na její pořízení. 

Bez jakýchkoliv důkazů v pod-
statě obvinil zdravotníky z  ple-
tichy, když zpochybnil výběr od-
borného poradce pro stanovení 
technických podmínek pro pří-
stroj MR a  obvinil zadavatele (ON 

Náchod) z manipulace s veřejnou 
zakázkou. Považuji za  naprosto 
nepřípustné, aby se takto choval 
veřejný činitel, člověk, který má 
hájit práva občanů. Ptám se proto, 
jaká je motivace pana poslance Pl-
záka k  takto závažným, a  přitom 
zjevně nepravdivým obviněním? 

ON Náchod i  její zaměstnanci 
(členové výběrové komise) se cítí 
vyjádřeními pana poslance Plzá-
ka po  právu poškozeni. Nemoc-
nice čeká netrpělivě již dva roky 
na  potřebný přístroj magnetické 
rezonance a  situace s  neustálým 
prolongováním výběrového říze-
ní je pro ni z  medicínského, eko-
nomického i personálního hledis-
ka velmi nepříjemná. 

Vyzval jsem tedy MUDr.  Plzá-
ka, aby se veřejně omluvil všem, 

Žádám omluvu MUDr. Plzáka

Vítězství Novopacka – prohra Jičína  
Kraj udělal 

krok pro záchra-
nu kláštera v Nové 
Pace v  projektu 
„Život bez bariér“ 
pro handicapova-
né a  duševně ne-
mocné občany. Město Nová Paka do-
platilo za žadatele dluh šest milionů 
a  vzalo záruky za realizaci projektu. 
„Život bez bariér“ získal evropskou 
dotaci 43,5 milionu na  vybudování 
centra z  IROP a  opravu jedinečné 
památky. Po  architektonické stu-
dii, odstranění havarijního stavu, 
po  stavebně technických, restau-
rátorských a  historických průzku-
mech. Cílem je oprava a i vytvoření 
chráněných pracovních míst. Město 
je „blíže“ lidem a je efektivnější než 
přímý vstup kraje.  Avšak. 

Po  vstupu do  EU se postupně 
vzdáváme národní suverenity. Dota-

ce jsou naše peníze přerozdělované 
EU (cca 90 MLD ČR platí do rozpočtu 
EU a  cca 300 MLD na  dividendách 
odchází). Cedulky by měly znít: „re-
alizováno za podpory EU z českých 
financí“. Nečerpání   je „ušlým zis-
kem“. Nyní památka může opět 
sloužit. To nezvládl v 2012 Jičín, jenž 
vrátil 252 milionů na  revitalizaci 
Jezuitské koleje (čerpání do  2015), 
dva roky přešlapoval, odehnal TU Li-
berec. I tehdy chtěl kraj pomoci, neb 
Jičín byl první ze 60 projektů. 

Některým jičínským to již ob-
čané spočítali ve  volbách, jiní tam 
dodnes jsou (pan Havel, Brykner, 
Bareš). Místostarosta Hamáček se 
veřejně „kasal“, že další dotační titul 
bude. Není ale! Výsledkem je trvající 
ostuda v Jičíně, na rozdíl od Paky.

Miroslav Matějka (SPD + SPO)

lze čehokoliv, co se zrovna hodí. 
A  vždycky to projde. Lze to ještě 
vylepšit samotným názvem jako 
třeba Nezávislí nebo Nestraníci. 

Jak vidno, blafovat lze už sa-
motným nápisem na obalu. Co si 
pak myslet o  poctivosti obsahu? 

Dovolil bych si vyslovit názor. 
Dobrá veřejná správa nemůže 
stát na falešných nálepkách.

Vladimír Derner, náměstek pro oblast 
sociální (KDU-ČSL)

nejen lékařům, ale i  občanům. 
Jsou to právě pacienti, kteří jsou 
doslova rukojmími. Tady nejde 
o  politiku, ale o  zdraví lidí a  je-

jich právo na kvalitní zdravotnic-
kou péči! 

Jan Birke (ČSSD)
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Vyluštěte křížovku a soutěžte s námi o dárek. Zašlete nám tajenku do 15. června 2019 na e-mail: krizovka@kr-kralovehradecky.cz, nebo poštou na adresu: 
Tiskové oddělení KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ s heslem „KŘÍŽOVKA“. Třem vylosovaným výhercům 
pošleme dárek, proto nezapomeňte uvést svoji adresu. Zasláním odpovědi souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů, a to do vydání následujícího 
čísla U nás v kraji. V případě vylosování vaší správné odpovědi pak souhlasíte i se zveřejněním svého jména a bydliště v následujícím čísle U nás v kraji.
Výherci minulého kola jsou: Lada Vránová (Meziměstí), Eliška Špráchalová (Rudník u Vrchlabí), Božena Remešová (Dobruška). 
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SOuTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA

Krkonoše, Orlické hory, Český 
ráj i  Kladské pomezí znovu křižují 
cyklobusové linky. Jezdit budou až 
do konce září.

„Významnou změnou je nová 
koncepce cyklobusů v Českém ráji, 
kterou jsme připravili ve spoluprá-
ci s Libereckým krajem a mikrore-
gionem Český ráj. V této atraktivní 
lokalitě jsme zavedli dvě pravidel-
né linky v  úseku Jičín – Prachov 
– Sobotka – Kost a  v  úseku Jičín 
– Prachov – Jinolice – Hrubá Ská-
la – Turnov, které nahradily nepra-
videlný provoz linek v  loňském 
roce,“ říká první náměstek hejt-

mana Martin Červíček odpovědný 
za dopravu.

Během června a září budou obě 
linky v provozu vždy v sobotu a ne-
děli. V období letních prázdnin bu-
dou tyto dvě linky obsluhovat Český 
ráj denně. Nově budou cyklobusy 
jezdit na lince IDOL 392, která bude 
zajišťovat spojení na  trase Liberec 
– Turnov – Vyskeř – Kost – Sobot-
ka. V provozu bude v období letních 
prázdnin v pátek, sobotu a neděli. 

Dostupnější je také spojení 
do  oblíbených Orlických hor. Nově 
mohou cestující využít spojení v so-
botu a neděli v relaci Orličky – Leto-

hrad – Žamberk – Šerlich – Deštné 
v  Orlických horách linkou 660143. 
Na lince 660144 došlo k posunu od-
jezdu vratného spoje, který umož-
ňuje turistům uskutečnit celodenní 
výlet v  oblasti Orliček. Vratný spoj 
se nově vrací z Orliček do Rychnova 
nad Kněžnou v  17:25. Obě cyklobu-
sové linky jsou v  provozu v  sobotu 
a neděli od června až do září.

Mezinárodní cyklobusová linka 
000221 Náchod – Kudowa Zdroj – 
Zieleniec – Orlické Záhoří – Šerlich 
nově jezdí až do  Deštného v  Orlic-
kých horách. Zpět do  Náchoda se 
vrací v  15.30. Cyklobusová linka je 

v provozu v sobotu a neděli od červ-
na až do září.

Kvůli dopravním uzavírkám ne-
budou během sezony jezdit cyklo-
busy v  lokalitách Mezivrší a  Říčky 
v  Orlických horách. Cestující, kteří 
chtějí procestovat tuto část Orlic-
kých hor, mohou využít náhradní 
spoj do Bartošovic

V  oblasti Kladského pomezí 
po  několika letech provozu z  dů-
vodu nízkého využití skončil úsek 
Karlów – Wambierzyce – Broumov 
na lince 000554. Naopak byl na této 
lince posílen oblíbený úsek Náchod 
– Karlów.  |

Cyklobusy již pojedou od června do září. Pro cestující mají řadu novinek


