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Nad Borovnicí klape jedinečný mlýn   

Vážení čtenáři,
chci, aby se projekty, které Krá-
lovéhradecký kraj finančně 
podpořil, uskutečnily v  maxi-
mální možné míře. Musíme 
však přihlédnout k  faktu, že 
během nouzového stavu se 
veřejný život zcela zastavil, 
a  proto je nyní třeba upravit 
podmínky využití schválených 
dotací. Každý projekt znamená 
desítky až stovky hodin prá-
ce a příprav, a proto my v tuto 
chvíli musíme udělat vše, aby 
tato práce nepřišla nazmar. 
Nechci nikoho nechat bez po-
moci. 
Krajští zastupitelé umožnili 
všem příjemcům krajských 
dotací posunout termín rea-
lizace jejich projektů do  30. 
listopadu 2021. O  prodlouže-
ní musí zájemci požádat nej-
později do  konce letošního 
září. Také jsme schválili gene-
rální souhlas s  případnými 
odchylkami realizace projek-
tů od  podmínek daného do-
tačního programu. Věřím, že 
tímto krokem jsme přispěli 
ke  zmírnění dopadů krize 
způsobené koronavirem. 
Vážení čtenáři, přeji vám 
krásné a  příjemně strávené 
léto, a  to třeba objevováním 
krás našeho kraje. Věřím, že 
omezené cestování do  za-
hraničí nás nasměruje zpět 
domů, kde na  nás čekají de-
sítky nejrůznějších zajíma-
vostí. 

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

Rada Královéhradeckého 
kraje schválila přípravu projek-
tového záměru revitalizace a vy-
užití objektů v  areálu Korunní 
hradby v Josefově. 

Projekt Řemeslná huť Jo-
sefov – centrum tradičních 
řemesel vyřeší nutnou moder-
nizaci dílen Střední řemeslné 
školy v  Jaroměři a  zároveň vy-
tvoří centrum pro dokumentaci 
a  zachování tradičních řemesl-
ných technik, expozice, výstavní 

a edukační prostory a dílny pro 
veřejnost i začínající řemeslníky. 

„Zastaralé budovy naší řeme-
slné školy v  Jaroměři už nevy-
hovují jak svými prostory, tak 
vybavením pro výuku odborné-
ho výcviku. Při hledání vhodné-
ho objektu pro dílny truhlářů 
a tesařů mě napadla myšlenka, 
neřešit pouze dílny, ale vybudo-
vat v  Josefově centrum tradič-
ních řemesel,“ říká náměstkyně 
pro školství a  kulturu Martina 

Josefov se promění v centrum tradičních řemesel 

Nová replika historického větrného mlýna se majestátně vypíná nad Borovnicí na Trutnovsku. 
O  jeho stavbu usilovalo dlouhá léta sdružení Větrák. Zapojila se obec, vyhlásila sbírka, ale stále 
chyběly finance. Před dvěma lety pomohl kraj dotací 1,5 milionu korun. Díky nápadu náměstkyně 
Martiny Berdychové se podařilo stavbu zlevnit, a to zapojením krajských škol do procesu výroby. 
Žáci takto získali jedinečnou praxi a zkušenosti

Dřevo na  stavbu pokáceli žáci České lesnické akademie Trutnov, materiálu se následně ujali 
mladí tesaři z jaroměřské řemeslné školy. K nim se přidali ještě truhláři ze Střední školy gastro-
nomie a služeb Nová Paka. |                                                                                                                                             Pokračování na straně 2

Slovo hejtmana

Berdychová. Dodává, že v areálu 
by nebyly pouze prostory pro 
výuku střední školy, ale i  pro 
dílny žáků ze základních škol 
i návštěvníky, kteří by si tradič-
ní řemeslo mohli vyzkoušet.

Další prostory by se daly vy-
užít pro vzdělávací kurzy, ex-
pozice, přednáškové sály pro 
veřejnost, zázemí pro muzej-
níky k  dokumentaci techno-
logických postupů tradičních 
řemesel. |
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Nad Borovnicí klape 
jedinečný mlýn     
Dokončení ze strany 1
O  dokumentaci a  následnou 
propagaci se starají žáci a  studenti 
cestovního ruchu ze Dvora Králové 
nad Labem. Základní technologie 
dodali stavbě sekerníci Mikyška 
a synové z Kojetína na Sedlčansku, 
specialisté na vodní mlýny. 
Mlýn je jediný tohoto typu nejen 
v  Královéhradeckém kraji, ale 
i  v  Čechách. Už teď se na  něj 
můžete přijet podívat.

Kraj již popáté ocení Zlatou 
korunou dobrovolníky 
za práci s dětmi a mládeží  

Královéhradecký kraj vyhlašu-
je 5. ročník Oceňování dobrovolní-
ků pracujících s dětmi a mládeží. 
Do nominace mohou být zařazeni 
lidé dlouhodobě pracující s dětmi 
a mládeží, kteří působí v nezisko-
vé organizaci, ve škole či školském 
zařízení a  nepobírají pravidel-
nou finanční odměnu. Nominace 
od právnických osob kraj přijímá 
do 21. července na adresu Krajský 
úřad Královéhradeckého kraje, 
odbor školství, Pivovarské ná-
městí 1245, 500 03 Hradec Králové 
a  současně e-mailem na  e-mail: 
tzavisky@kr-kralovehradecky.
cz. Více informací na  webu kraje:  
https://bit.ly/vyhlasenikoruna.

Obce dostanou od kraje 
25 milionů na kanalizace 
a vodovody     

Rada Královéhradeckého kraje 
schválila investiční dotace ob-
cím na  rozvoj vodohospodářské 
infrastruktury. Celkem 31 obcí 
si mezi sebe rozdělí 24,8 milionu 
korun. Mezi podpořenými pro-
jekty z dotačního programu Roz-
voj infrastruktury v oblasti záso-
bování pitnou vodou a odvádění 
odpadních vod je například vý-
stavba kanalizace v Zadražanech, 
vodovod v Nových Smrkovicích či 
Kbelnici.

Příští číslo U nás v kraji 
vyjde až v září     

Magazín U  nás v  kraji vychází 
každý měsíc v  roce kromě srp-
na, příští číslo proto očekávejte 
ve  svých schránkách až na  začát-
ku září.

Kraj rozdělí další finance na kotlíkové dotace

Stavbu nové stanice záchranky zahajovali mimo jiné náměstek aleš Cabicar (uprostřed) 
a radní václav Řehoř (vpravo).

krátCe z kraje zlePŠUjeme

Královéhradecký kraj bude 
od  2. září opět přijímat další žá-
dosti o  dotace na  výměnu nevy-
hovujícího zdroje vytápění. O kot-
líkové dotace bude moci zažádat 
1800 domácností. V  aktuální vý-
zvě bude k  dispozici bezmála 42 
milionů korun.

Výzvu s  podrobnými podmín-
kami kraj zveřejní na  začátku 
července letošního roku. Regist-
race pořadových čísel pro podá-
ní žádosti o  kotlíkovou dotaci se 
uskuteční 2. září v  10 hodin pro-
střednictvím Dotačního portálu 
Královéhradeckého kraje.

„O dotační program na kotlíkové 
dotace dlouhodobě evidujeme vel-
ký zájem. Stejně jako v předchozích 
kolech tohoto dotačního programu 
podpoříme žadatele, kteří se chysta-
jí pořídit si, nebo si již pořídili tepel-
né čerpadlo, plynový kondenzační 
kotel nebo kotel na biomasu místo 
nevyhovujícího zdroje vytápění. 
Po  úspěšné registraci a  zaslání žá-
dosti dojde k  vyhodnocení formál-
ních náležitostí žádosti. V  případě 
splnění podmínek následně žada-
tele vyzveme k  uzavření smlouvy,“ 
popsal postup pro získání kotlíkové 
dotace hejtman Jiří Štěpán s tím, že 

o  dotaci si mohou obyvatelé kraje 
požádat i zpětně.

Královéhradecký kraj plánuje 
v  dalším období požádat o  další 
finanční prostředky ministerstvo 
životního prostředí. To krajům 
umožnilo čerpat peníze na  kotlí-
kové dotace z emisních povolenek. 
Jak dotační program na  výměnu 
nevyhovujících kotlů funguje, se 
mohou žadatelé dozvědět od pra-
covníků krajského úřadu při kon-
zultačních setkáních na  úřadech 
jednotlivých měst. Jejich seznam 
a  datum pořádání naleznete zde: 
bit.ly/seminarkotlíky. | 

V Temném Dole začala stavba nových 
objektů pro krajskou záchranku 

Královéhradecký kraj zahájil 
v Temném Dole stavbu výjezdové-
ho stanoviště a  školicího centra 
pro Zdravotnickou záchrannou 
službu Královéhradeckého kra-
je. Sloužit bude záchranářům 
k  rychlejším výjezdům do  hor-
ských středisek východních 
Krkonoš. Investici spolu s  vyba-
vením střediska za  42 milionů 
korun včetně DPH pokryje z  de-
vadesáti procent evropská dota-
ce, zbytek uhradí kraj. Ukončení 
stavebních prací je plánováno 
na duben 2021.

„Pro záchranáře z  trutnov-
ské základny je hodně obtížné 
v  horských oblastech dodržovat 
zákonem stanovený čas dojezdu 
na  místo zásahu. Základna totiž 
stojí v  místě s  častými změna-
mi počasí, a  to především v  zimě 
v  podobě lavin, orkánů nebo ma-
sivních námraz. Výstavbou dvou 
nových objektů včetně garáže 
umožníme záchranářům snížit 
dojezdovou dobu do  celoročně 
navštěvovaných středisek vý-
chodních Krkonoš. Nové budovy 
využijeme i  pro zajištění výcviku 
a  školení personálu složek inte-
grovaného záchranného systému,“ 
řekl náměstek Aleš Cabicar odpo-
vědný za oblast zdravotnictví.

„I přes všechny překážky, které 
jsme museli překonat v rámci slo-
žité majetkoprávní přípravy na-
příklad během jednání se Správou 
Krkonošského národního parku, 
jsme dosáhli zásadního cíle, a  to 
začít stavět. Investici ve výši 42 mi-
lionů korun z devadesáti procent 
pokryje evropská dotace a  zbytek 
uhradí kraj,“ uvedl radní pro ob-
last investic Václav Řehoř. Celý 
projekt administruje Centrum in-
vestic, rozvoje a inovací.

Kraj do nových objektů pořídí 
vybavení zhruba za  šest milio-
nů korun – například nábytek, 
dvanáct simulátorů, na  kterých 
budou záchranáři trénovat po-
stupy při náhlé zástavě oběhu či 
kritickém stavu pacienta, nebo 
trenažér pro nácvik invazivních 
výkonů. V  rámci projektu kraj 
vybuduje i  prostory pro ostatní 
složky integrovaného záchranné-
ho systému pro případy mimo-
řádných událostí. |
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PoDPorUjeme  

„V průběhu kampaně ‚Jedeme naplno‘ chceme 
cestujícím představit veškeré výhody cestování 
veřejnou dopravou, která je za dodržení všech 
nastavených pravidel pohodlná a bezpečná. Kraj 
objednává spoje tak, aby je co nejvíce přizpůsobil 
potřebám cestujících do zaměstnání i za zážitky. 
Kdo využije našich speciálních autobusů, cyklobusů 
i vlakových spojů, nemusí během výletu řešit parko-
vání, ptát se na cestu nebo si odpírat dobře vychlazené pivo.“    

Martin Červíček, první náměstek hejtmana odpovědný za oblast dopravy

Doprava v kraji jede naplno, jezdí cyklobusy i speciální vlaky za zážitky 
V polovině června začaly platit 

změny jízdních řádů autobusové 
a  vlakové dopravy. Mezi nejvý-
znamnější změny patří zavede-
ní autobusového spoje z  Hradce 
Králové přes Trutnov, Janské 
Lázně, Pece pod Sněžkou a na Po-
mezní Boudy a prodloužení trasy 
spěšného vlaku Dobrošov do Par-
dubic, či zavedení spěšného vla-
ku do Krkonoš a nové spoje mezi 
Náchodem a Dobruškou. 

„Mezi nejvýznamnější změ-
nu, která určitě potěší cestující 
v  Královéhradeckém kraji, patří 
zavedení autobusového expresní-
ho spojení z  Hradce Králové přes 
Trutnov, Janské Lázně, Pec pod 
Sněžkou a  na  Pomezní Boudy,“ 
řekl první náměstek pro dopravu 
Martin Červíček. 

Nový spoj linky IREDO 191 po-
jede každou sobotu od 20. června 
do 30. září v 8:30 z Hradce Králové 
a  spojí krajské město a  Jaroměř 
s  největšími středisky východ-
ních Krkonoš. Spoj zastaví u  la-
novky v  Janských Lázních, v  Peci 
pod Sněžkou a  dojede až na  hře-
ben k Pomezním boudám, odkud 
se vydá v  odpoledních hodinách 
zpět do Hradce Králové.

„Oba spoje jsme zajistili bez-
bariérovým autobusem pro 
handicapované občany, protože 
z  jednotlivých zastávek vedou 
bezbariérové turistické trasy na-

příklad do  Obřího dolu či Anto-
nínova údolí,“ dodal náměstek 
Červíček.

Do oblíbených turistických re-
gionů v kraji už od konce května 
začaly také jezdit populární cyk-
lobusy, které přibližují cyklisty 
do nových destinací každou sobo-
tu a neděli, a to až do 28. září. 

Na kolejích do ráje 
Změny cestující zaznamenají 

i  na  železnici. Například oblíbený 
ranní vlak Dobrošov, který vyjíž-
dí v 5:37 z Broumova a v 7:36 staví 
v Hradci Králové, byl nově prodlou-
žen až do  Pardubic. Od  poloviny 
června jezdí také nový spěšný vlak 
do  turistické oblasti východních 
Krkonoš a  nové odpolední vlaky 
mezi Náchodem a Dobruškou. 

Další spěšný vlak Humprecht 
vozí cestující v sobotu do Českého 

Královéhradecký kraj opraví v letošním roce 85 kilometrů silnic a pět mostů 
V  roce 2020 zahájil Králové-

hradecký kraj 20 staveb, které 
realizuje prostřednictvím Údrž-
by silnic a  přes Centrum investic 
rozvoje a  inovací. Jedná se na-
příklad o  silnici mezi Teplicemi 
nad Metují a Adršpachem, rekon-
strukci mostu v  Hostinném či 
průtah Smiřicemi. 

V  červnu kraj zahájil další tři 
stavby, a  to komunikace mezi 
Chlumcem nad Cidlinou a  Zábědo-
vem, dále silnici v  Heydukově ulici 
ve  Dvoře Králové nad Labem a  vo-
zovku v Holovousích. 

„Již čtvrtým rokem investujeme 
do  krajských silnic a  mostů část-
ku vyšší než jedna miliarda korun 
ročně. S letoškem bychom tak měli 
dosáhnout na hranici pěti miliard. 
Stav většiny našich silnic není ješ-
tě zdaleka uspokojivý, ale věřím, 
že výsledky takto vynaložených 
prostředků a  také systematického 
plánování oprav již začínají mo-
toristé pociťovat. Přeji si, aby kraj 
v  tomto trendu pokračoval,“ sdělil 
Martin Červíček, první náměstek 
odpovědný za oblast dopravy a sil-
ničního hospodářství.

V červenci pak kraj zahájí další 
dvě stavby, a to rekonstrukce křižo-
vatky a souvisejících objektů v obci 
Číbuz. Začátkem srpna se znovu 
rozběhnou práce na stavbě II/328 
hr. okr. Slavhostice – Jičíněves. 

Královéhradecký kraj v  roce 
2020 zrealizuje celkem 25 staveb 
v  hodnotě 1,3 miliardy korun. 
Do  souvislých oprav silnic půjde 
dalších 113 milionů korun, což 
je rekordní suma. V  plánu je re-
konstrukce 50 kilometrů silnic 
a  5 mostů a  souvislá oprava dal-
ších 35 kilometrů.

V  letošním roce získal kraj do-
tace z  Integrovaného regionálního 
operačního programu na  další tři 
stavby, a  to konkrétně komunikace: 
II/285 Jaroměř – Nové Město nad 
Metují, II/280 Libáň–Dětenice–Ose-
nice–Rokytňany a II/303 Velké Poří-
čí – Hronov. Kraj během léta vyhlásí 
výběrové řízení, aby vybral dodava-
tele stavebních prací a ten mohl za-
hájit opravu silnic na jaře roku 2021. 

Na  stránkách https://uskhk.eu/ 
naleznete další informace ke  stav-
bám, které Údržba silnic v letošním 
roce připravuje. |

ráje. Cestující, kteří tohoto spoje 
využijí, mohou navštívit Prachov-
ské skály, Jinolické rybníky, zří-
ceninu hradu Trosky nebo hrad 
Kost.

Cestující, kteří chtějí využít 
autobusovou a vlakovou dopravu 
v Královéhradeckém kraji, najdou 
nejvýhodnější spojení ve vyhledá-
vačích například: www.idos.cz. 

S výletem poradí brožura
Královéhradecký kraj ve  spo-

lupráci s  Českými drahami vy-
dal také brožuru s tipy na výlety, 
kam se turisté pohodlně dosta-
nou veřejnou dopravou. Na  ka-
ždé stránce naleznou zajímavé 
místo a  vedle podrobný popis 
i  s  mapkou, jak se na  místo do-
pravit. |

„JEDEME OPĚT NAPLNO“
Cestujte s námi za dobrodružstvím, 
poznáním a krásami našeho kraje. 
xx

Napište nám a my Vám zašleme 
brožuru s tipy na výlety zdarma. 

Veřejná doprava Královéhradeckého kraje

Call centrum IREDO 491 580 333
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Pokud chce vláda nastartovat ekonomiku, kraje a obce jsou 
připraveny, říká radní Rudolf Cogan

Královéhradecký kraj očekává, 
že do  konce roku přijde o  téměř 
půl miliardy korun z  daňových 
příjmů. Za  poslední tři měsíce za-
znamenal výpadek už ve  výši 300 
milionů korun. Na  současnou si-
tuaci jsme se zeptali radního pro 
ekonomiku Rudolfa Cogana. 

Zchudnul v  koronakrizi Králo-
véhradecký kraj?  

Stejně jako v obcích je výpadek 
příjmů ze sdílených daní značný.

O  kolik krajská pokladna při-
šla?

Těžko přesně dopočítat, ale 
bude to pokles příjmů o 10 až 12 %, 
do konce roku minimálně 500 mi-
lionů Kč. 

Je to velký propad? 
Je to srovnatelné s  krizí v  roce 

2009, i tam to bylo takto razantní. 
Zastaví se nebo omezí se čin-

nost kraje?
Zatím ne. My jsme měli již 

od  roku 2019 sjednaný výhodný 
úvěr u  Komerční banky. Tři dny 
po  začátku nouzového stavu jsme 
ho začali čerpat na  náchodskou 
nemocnici. 

Jaká je výše úvěru?
Až do  900 milionů Kč. Úvěr 

použijeme výlučně na  Náchod – 
i s přístroji a nábytkem bude nová 
nemocnice stát 1,8 miliardy. Je to 

stále v  mé normě – na  strategic-
kou investici maximálně polovi-
na úvěrem, vždy alespoň polovina 
za vlastní peníze. 

Ale místy jste prohlašoval, že to 
půjde bez úvěru?  

Tuhle myšlenku jsem začal 
opouštět už koncem rok 2019. Úvěr 
byl sjednán již v  roce 2018 právě 
na  náchodský špitál – ale snažil 
jsem se na tuto stavbu využít pře-
devším peníze z  provozu kraje. 
A  nechtělo se mi zadlužovat kraj 
v době konjuktury. 

Kolik je dluh kraje? 
Teď už postupně roste přes půl 

miliardy, jak platíme za  Náchod. 
Nicméně od 1. dubna 2019 byl kraj 
zcela bez dluhů, až teď to začalo. 
Před tím jsme do  bank za  tři roky 

PoDPorUjeme

„Jak jsem řekl dříve, kraj s dvorskou nemocnicí 
samozřejmě stále počítá v rámci operativních zá-
kroků menšího charakteru. Doposud navrhovanou 
dostavbu dvou sálů nad pavilonem laboratoří, kdy 
se náklady pohybovaly přes 80 milionů korun bez 
DPH, považuji za finančně náročnou. Proto jsme 
se rozhodli projektovou dokumentaci zrevidovat 
a upravit.“                   

Aleš Cabicar, 
náměstek odpovědný za oblast zdravotnictví

vrátili 350 milionů Kč. Byli jsme 
mezi třemi kraji bez dluhů. 

Které kraje nic nedluží? 
My, Plzeňský a Jihočeský. Teď ne-

vím, kdo ještě nedluží, v Plzeňském 
se teď i změnil hejtman. Ale Jihoče-
ši jsou esa – dobře řízený kraj, ze-
jména dlouhodobě zvládají zdra-
votnictví, a  jejich podíl investic je 
19,9 % na výdajích kraje. 

Kolik investuje Královéhradec-
ký kraj?

Loni jsme prostavěli 2,8 miliar-
dy Kč, hlavně silnice a nemocnice, 
hodně opravujeme i  střední ško-
ly. Je to 18,3 % a  jsme v tom druzí 
v  republice. Pro srovnání: nejhor-
ší Ústecký kraj takto prostaví jen 
9 % svých peněz, stejně tak (9 %) 
stát tedy vláda ČR. Na druhou stra-

nu jsou obce, které do investic do-
kážou vydat až 40 %, ale to je spíš 
výjimka. 

Obce jsou takto výkonné?
Obce jsou v  tomto nejflexibil-

nější. A  pokud se s  chceme z  ny-
nější krizi takzvaně proinvestovat, 
tak obce to dokážou – umí silnice, 
chodníky, školky a další veřejné bu-
dovy. Pokud vláda chce „nahodit“ 
ekonomiku, tak kraje a  obce jsou 
připraveny. 

Náš kraj je schopen investovat?  
Máme ve  vysoké fázi připrave-

nosti nový pavilon interny v  ji-
čínské nemocnici, to bude přes 
700 milionů Kč – tam už se začalo 
přípravnou etapou. Miliarda ročně 
jde do silnic v gesci náměstka Mar-
tina Červíčka, a kde jsou připrave-
ni investovat i  dvojnásobek. Ředi-
telé středních škol pod vedením 
náměstkyně Martiny Berdychové 
také disponují velkým množstvím 
projektů. Značně se rozjela gesce 
sociálních věcí, náměstek Vladimír 
Derner má před dokončením řadu 
domovů důchodců. 

Budeme na to mít v kraji peníze?
Hodně teď záleží na  vládě, zda 

umožní nastartování ekonomiky 
prostřednictvím investic. Náš kraj 
a obecně města a kraje jsme připra-
veni v tomto směru přispět k obno-
vě hospodářské konjunktury. |

Kraj zaktualizuje projekt na výstavbu operačních sálů dvorské nemocnice
Královéhradecký kraj nechá 

zrevidovat a  upravit projekto-
vou dokumentaci pro přístav-
bu operačních sálů na  dvorním 
traktu laboratoří Městské ne-
mocnice ve  Dvoře Králové nad 
Labem. Rada schválila navýšení 
krajského rozpočtu o  300 tisíc 
korun na revizi a úpravu projek-
tové dokumentace. S  výstavbou 
operačních sálů se počítá v rám-
ci přístavby prvního patra labo-
ratoří, která se otevřela v  roce 
2017. 

Královéhradecký kraj dokončil 
před více jak třemi lety výstavbu 
nového pavilonu laboratoří v  are-
álu dvorské nemocnice za  více 
jak 32,5 milionu korun bez DPH. 
V  rámci těchto laboratoří se počí-
tá s  nástavbou patra, kde by měly 
vzniknout nové operační sály. 

V současné době má kraj k dis-
pozici stavební povolení a  prová-
děcí projekt. „Od doby vypracování 
první projektové dokumentace 
došlo k navýšení ceny projekčních 
prací. Hledali jsme cestu minimál-

ních nákladů a  optimální výstav-
by, proto posilujeme krajský roz-
počet o 300 tisíc korun na přípravu 

upravené projektové dokumenta-
ce,“ okomentoval radní pro investi-
ce Václav Řehoř. |
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krajský úřad rozšířil svůj vozový park o tři nové elektromobily nissan leaf, které budou 
využívat zaměstnanci při služebních cestách. vozy ujedou téměř 300 kilometrů na jed-
no nabití a mají pod kapotou 149 koňských sil s nulovými emisemi. klíčky přebíral radní 
pro investice václav Řehoř. 

náměstkyně martina Berdychová navštívila novou modelku, která působí na hradecké 
veterině. Budoucí veterináři zde totiž nacvičují porod telete na novém výukovém modelu 
krávy v životní velikosti. Učební pomůcku za více než jeden milion korun vyrobila na zakáz-
ku veterinární univerzita v kanadě. je to první model vyrobený pro evropský trh. 

trénink mladých fotbalistů v kunčicích sledoval i hejtman jiří Štěpán. Pozvali jej sem 
trenéři místního klubu Sk Bystřian kunčice. „Sportovní kluby vedou děti nejen ke sportu 
a pohybu, ale také je vychovávají. Právě takováto místa, jako je hřiště v kunčicích, udržu-
jí aktivní život na venkově a kraj je plně podporuje,“ uvedl hejtman Štěpán. 

FotograFiCky

v budově hradecké záchranky od června funguje nový babybox, který je plně klimati-
zovaný, takže udržuje stejnou teplotu v létě i v zimě, a vysílá mnohonásobně jištěná 
oznámení. Pokud se jeho dvířka automaticky zavřou, záchranáři jsou u dítěte uvnitř 
během pár vteřin. Slavnostního otevření se zúčastnil i první náměstek martin Červíček. 

kousíček od jaroměřského vlakového nádraží leží 110 let stará výtopna jaroměř, kterou 
spolek nadšenců přetvořil na železniční muzeum. mají tu k vidění staré vagony, drezíny, 
funkční točnu a především – parní lokomotivy. Díky podpoře ze strany královéhradecké-
ho kraje se muzeum daří stále rozvíjet, například finanční pomocí na opravu střechy.  

testování proběhlo pozitivně, všichni byli negativní. Pod záštitou kraje, náchodské 
a rychnovské nemocnice, krajské záchranky, policie a města rychnova nad kněžnou se 
uskutečnilo testování na koronavirus zhruba 2 300 polských zaměstnanců kvasinské 
automobilky. negativní test totiž umožnil pendlerům návrat do zaměstnání.
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Radní Karel Klíma o vodě: 
„Musíme dosáhnout udržitelného nakládání s vodou“

Safari Park Dvůr Králové od kraje obdrží 13 milionů korun na pokrytí ztrát
Radní Královéhradeckého kraje 

schválili poskytnutí 13,43 milionu 
korun pro společnost ZOO Dvůr 
Králové jako kompenzaci ztrát 
příjmů v  důsledku opatření proti 
šíření koronaviru.

„Vyhlášený nouzový stav výrazně 
oslabil rozsah aktivit dvorské zoo, 
které se zákonitě promítly do jejího 
hospodaření. ZOO Dvůr Králové a.s. 

dosahuje dlouhodobě samofinan-
covatelnosti okolo 70 procent, což je 
u těchto zařízení mimořádně dobrý 
výsledek. Rozsah aktivit zoologické 
zahrady je pro celý region jedinečný 
a svým posláním a činností naplňu-
je službu obecného zájmu v souladu 
s právem Evropských společenství,“ 
sdělil radní Královéhradeckého kra-
je pro oblast vodního hospodářství, 

Kraj se připravuje na  dopad 
klimatických změn a chce zajistit 
udržitelné hospodaření s  vodou 
na  svém území. Vytvořil proto 
Ucelenou politiku samosprávy 
Královéhradeckého kraje o  vodě. 
Tento klíčový dokument adaptace 
na  klimatické změny analyzuje 
současný stav povrchových i  pod-
zemních vod, akceptuje předvída-
ný vývoj podnebí a dává konkrétní 
návrhy pro rozhodování krajské 
samosprávy, jak zajistit udržitel-
né nakládání s  vodou. Na  podrob-
nosti jsme se zeptali radního pro 
vodní hospodářství, zemědělství 
a životní prostředí Karla Klímy.

Čeho chce Královéhradecký kraj 
dosáhnout? 

Cílem je udržitelné nakládání 
s  vodou v  kraji. Koncepční materi-
ál podporuje rozhodovací proces 
samosprávy kraje. Řada vodohos-
podářských problémů je dlouho-
dobého charakteru. Překračuje tak 
volební cyklus a  nelze je řešit bez 
využití širokého spektra opatření, 
která pronikají do různorodých ob-
lastí. Ten rozsah je od  zemědělství 
přes hydrogeologii až ke kompeten-
cím veřejné správy. Politikou kraje 
o vodě si samospráva kraje na pod-
poru svých rozhodovacích procesů 
vytváří nástroj k propojení a řízení 
aktivit ve  všech sektorech, kterých 
se tato problematika týká. 

Ostatní kraje jednají podobně? 
Každý kraj hledá cestu podle 

místních podmínek, v  našem 

případě bylo toto téma vloženo 
již do  programového prohláše-
ní nové rady kraje a  tak mělo 
dostatečnou podporu po  celou 
dobu práce. Ucelená politika sa-
mosprávy Královéhradeckého 
kraje o  vodě je originální odbor-
ný materiál, jehož výjimečnost 
spočívá v tom, že je prvním takto 
komplexně zpracovaným materi-
álem na úrovni krajů. Jeho samo-
statnou přílohou je akční plán 
na roky 2021–22. 

Jak dokument krajské politiky 
o vodě vznikal? 

Území našeho kraje důkladně 
analyzovali odborníci více obo-
rů, kteří interpretovali stávající 
poznatky nejen z  oblastí vodního 
hospodářství, územního pláno-
vání a  klimatologie v  regionu. Vě-
novali se také hydrogeologickým 
otázkám, lesnictví i  zemědělství 
a to vše s cílem identifikovat mož-

nosti krajské samosprávy podílet 
se na řešení případných problémů. 
Poté označili existující i možné bu-
doucí problémy. 

Odborníci upřesnili pravdě-
podobný koridor dlouhodobého 
vývoje změn klimatu a  jejich vliv 
na  život v  kraji. Na  základě ana-
lýz aktuálního stavu vody v  kraji 
vznikly dílčí vize dále rozděle-
né do  stále konkrétnějších misí 
a kroků. Velmi důležité bylo iden-
tifikovat nástroje, kterými může 
samospráva tuto oblast ovlivnit. 
Přesto, že hlavní nástroje si pone-
chal v rukou stát, není samosprá-
va tak bezbranná, jak se doposud 
zdálo.

Jak velké množství nástrojů si 
máme představit? 

Zpracovatel identifikoval 10 
nástrojů, které může krajská 
samospráva využít. K  nim pak 
přiřadil 54 aktivit, směřujících 
do  25 okruhů problémů, k  jejich 
řešení. Jedním z  problémů je na-
příklad neexistence správce pod-
zemních vod. Přitom většina do-
dávané pitné vody v kraji je voda 
podzemní. Královéhradecký kraj 
bude prosazovat opatření vedou-
cí k  renaturaci nebo revitalizaci 
vybraných úseků vodních toků 
zásadních pro zadržení vody 
v povodí. 

Pokud se podaří motivovat 
vlastníky či nájemce půdy ke  zvy-
šování přirozené retenční schop-
nosti krajiny, napomůže to k  od-
stranění dalšího problému, a to je 

nízká odolnost krajiny vůči hyd-
rologickým extrémům. K  tomu 
je však třeba i  soustředěný tlak 
na stát, aby sjednotil odpovědnost 
za vodu pod jedno stávající minis-
terstvo. Dnešní kolektivní neodpo-
vědnost je balvanem na krku všech 
řešení. 

Jaké budou další kroky kraje?
Nový důraz dáváme na environ-

mentální vzdělávání ve  školách 
zřizovaných krajem a  vytvořili 
jsme pro to i  finanční podporu, 
která má účelový charakter. Kraj 
se soustředí na  spolupráci s  Povo-
dím Labe při přípravě Plánu díl-
čího povodí HSL, který v  konečné 
podobě schvaluje zastupitelstvo. 
Dokončuje se nový Plán rozvoje 
vodovodů a kanalizací, od kterého 
jsou odvislé i  dotace na  vodovody 
a kanalizace. 

Podporujeme především pro-
jektovou přípravu obcí na  řešení 
zásobování obyvatelstva vodou 
a  také odkanalizování a  svedení 
odpadních vod na  čističky odpad-
ních vod u  obcí s  méně než 500 
obyvateli. Připravujeme podporu 
vzniku projektů na  obnovu pra-
menných oblastí apod. Těch akti-
vit je skutečně celá řada, kdy kraj 
je motivujícím a  podporujícím 
subjektem. Nositeli realizace jsou 
především vlastníci pozemků či 
staveb. Pro vlastní investice kraje 
již platí povinnost se v projektové 
fázi vypořádat s nakládáním s deš-
ťovou vodou či uplatněním zelené 
střechy či fasády. |

životního prostředí a  zemědělství 
Karel Klíma.

ZOO Dvůr Králové a.s. je příspěv-
kovou organizací Královéhradec-
kého kraje. Tu kraj finančně pod-
poruje roční vyrovnávací platbou 
na základě závazku veřejné služby. 
V letošním roce kraj zoologické za-
hradě takto poslal už 61 milionů 
korun. |
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Stavbu depozitáře zahajovala i náměstkyně 
pro kulturu martina Berdychová.
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Kraj nakoupí síťovou infrastrukturu pro nemocniční systém za 57 milionů korun 
Rada Královéhradeckého kraje 

vybrala dodavatele serverů a  da-
tových úložišť pro jednotný ne-
mocniční informační systém. Je 
to společnost AUTOCONT a.s, která 
kraji za 57 milionů korun bez DPH 
dodá hardware a  následně zajistí 
i jeho servis. 

„V  rámci projektu Nemocniční 
informační systém Královéhra-

deckého kraje jsme naplánovali 
tři zadávací řízení, a to na pořízení 
hardwaru, softwaru a počítačů pro 
koncové uživatele. Nyní se nám po-
dařilo vysoutěžit druhou zakázku 
ze tří a věřím, že i ta zbylá se brzy po-
daří. Samotné zapojení systému za-
hájíme v  jičínské nemocnici v  létě 
letošního roku,“ uvedl náměstek 
pro zdravotnictví Aleš Cabicar. 

V Tmavém Dole začala stavba 
nového oddělení domova 
důchodců 

Královéhradecký kraj v  Tma-
vém Dole zahájil výstavbu nového 
oddělení tamního domova senio-
rů za  více jak 160 milionů korun.
Díky tomu se zvýší kapacita zaří-
zení o  56 lůžek. Stavební práce by 
měly skončit v červenci 2021. 

„Došlo k  demolici stávajících 
budov prvního oddělení a  bu-
dovy kanceláří a na tomto místě 
stavíme nový třípodlažní objekt. 
Do  budovy přivedeme inženýr-
ské sítě a  vybudujeme zpevně-
né plochy. Na  stavbu za  více jak 
160 milionů korun včetně DPH 
poskytlo padesátimilionovou 
dotaci ministerstvo práce a  soci-

álních věcí a přes 110 milionů fi-
nancuje kraj ze svého rozpočtu,“ 
vysvětluje radní Václav Řehoř od-
povědný za oblast investic a kraj-
ský majetek.

Domov důchodců v  Tmavém 
Dole je příspěvkovou organizací 
Královéhradeckého kraje a  patří 
mezi největší domovy na  Trutnov-
sku. Poskytuje sociální služby pro 

„V současné 
době potře-
bujeme nejen 
zvyšovat kapa-
city sociálních 
zařízení, ale 
také dbát 
na komfortní 
potřeby klientů. Výstavbou zcela 
nového oddělení dojde k zásadnímu 
zlepšení kvality poskytovaných 
služeb. Půjde o špičku v oblasti 
pobytových sociálních služeb.“

Vladimír Derner, 
náměstek pro oblast sociálních věcí

V Robousích roste nový depozitář
Královéhradecký kraj finan-

cuje ze svého rozpočtu stavbu 
nového depozitáře Regionálního 
muzea a  galerie v  Jičíně za  více 
jak 29 milionů korun. Stavební 
práce, které začaly na  začátku 
března tohoto roku v areálu býva-
lé fary v Jičíně-Robousích by měly 
skončit v  červenci 2021. Muzeum 
využije nový depozitář k  uložení 
sbírkových předmětů v  prosto-
rách s  vhodnými klimatických 
podmínkami, a  také zajistí jejich 
větší bezpečnost. 

„Vše, co se buduje v  oblasti mu-
zejnictví, je určeno k  dlouhodobé 
práci se vzácným kulturním dědic-

tvím. V areálu bývalé fary v Robou-
sích vzniká nový depozitář, který 
umožní zaměstnancům muzea 
pracovat se sbírkami podle stan-

dardů dnešní doby pro uložení 
předmětů určité hodnoty. Nyní jsou 
skladovány například na chodbách 
zámku nebo v  komerčním proná-
jmu, což nevyhovuje klimatickým 
podmínkám, ani jejich řádnému 
zabezpečení,“ zdůvodňuje potřebu 
depozitáře náměstkyně hejtmana 
Martina Berdychová odpovědná 
za oblast kultury.

„Po  demolici původních objek-
tů jsme na  začátku března začali 
stavět novou budovu v  podobě 
přízemního nepodsklepeného ob-
jektu se sedlovou střechou a využi-
telným podkrovím včetně inženýr-
ských sítí. Dále zpevníme plochy 

a  celý objekt oplotíme. Součástí 
projektu jsou i  garáže pro osobní 
a dodávkové vozidlo. Stavební prá-
ce vyjdou na  více než 29 milionu 
korun včetně DPH a  na  přelomu 
roku ještě vyhlásíme veřejnou 
zakázku na  vybavení nábytkem 
a regálovými úložišti pro sbírkové 
předměty v prostředí s řízenou tep-
lotou a vlhkostí. Hotový depozitář 
plánujeme předat do užívání v čer-
venci 2021,“ říká radní Václav Řehoř 
odpovědný za krajské investice.

Své místo zde najdou sbírky z ob-
lasti archeologie, etnografie, milita-
rií, uměleckých řemesel, lidového 
nábytku a zemědělského nářadí. |

osoby starší 65 let, kteří vzhledem 
ke svému věku a zdravotnímu stavu 
potřebují pravidelnou pomoc. Jeho 
současná kapacita je 100 lůžek.

Královéhradecký kraj disponuje 
přibližně 2 500 lůžky v zařízení ur-
čených pro seniory. Pro zachování 
dostupnosti této služby je třeba 
do roku 2026 vybudovat dalších té-
měř tisíc nových lůžek. |

Královéhradecký kraj vypsal za-
kázku na dodavatele serverů a da-
tových úložišť. Lhůta pro podání 
nabídek skončila v  polovině dub-
na a  do  soutěže se přihlásily dvě 
firmy, z  jejichž nabídek hodnotící 
komise doporučila společnost AU-
TOCONT. 

Nemocniční informační systém 
(NIS) je klíčový software, který má 

na  starost mapování, evidování 
a  uchovávání všech lékařských 
procesů – zpráv, výsledků a  ob-
jednávek. Vedle NIS v  nemocni-
cích fungují další systémy – např. 
laboratorní systém nebo systém 
na zpracování a rozesílání obrazo-
vé dokumentace, jako jsou výsled-
ky rentgenu, CT, ultrazvuku, mag-
netické rezonance apod. |
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Cyklopecky Východních Čech 
Cyklopecky Východních Čech jsou 
opět tu! Šlápněte do pedálů a 
vyhrajte elektrokolo a další 
atraktivní ceny, nebo se jen 
vydejte na některou z uvedených 
tras se spoustou zajímavých 
zastávek a užívejte si krásy 
Královéhradeckého i 

Pardubického kraje. V rámci Cyklopecek můžete 
oběma kraji kličkovat křížem krážem. Připraveno je 15 
nových cyklookruhů pro náruživé i sváteční cyklisty. 
Soutěž trvá od 1. června do 20. října. 

Získejte alespoň tři razítka z tří různých tras do hrací karty na některých 
z 15 uvedených cyklovýletů. Stačí absolvovat i jen část cyklotrasy a 
nezáleží na tom, jestli na kole, pěšky nebo jiným způsobem.

Soutěž se koná od 1. 6. do 20. 10. 2020.

Na každé cyklotrase jsou vždy nejméně dvě místa, kde můžete razítko 
do své hrací karty získat.

Destinační společnost Východní Čechy ve spolupráci s 
Královéhradeckým a Pardubickým krajem.

Každá hrací karta s alespoň třemi nasbíranými razítky musí být řádně 
označena jménem soutěžícího, korespondenční adresou, 
e-mailovou adresou a kontaktním telefonem. Vyplněnou zadní stranu 
hrací karty zašlete na adresu Destinační společnost Východní Čechy, 
nám. Republiky 12, Pardubice 530 02 nebo elektronicky (naskenované) 
na adresu cyklopecky@vychodnicechy.info nejpozději do 20. 10. 2020. 
Každý soutěžící může zaslat pouze jednu hrací kartu. Z doručených 
hracích karet bude vylosováno 20 výherců, kterým budou ceny předány. 
Výherci budou o vyhlášení včas informováni.
Pokud chcete soutěžit o hlavní cenu (elektrokolo), musíte zároveň získat 
bonusové razítko z prodejny Cyklo Point v Pardubicích nebo Trutnově. 
Jednomu soutěžícímu bude vydáno pouze jedno razítko do jedné hrací 
karty.

JAK SOUTĚŽIT?

KDY MŮŽU SOUTĚŽIT?

KDE DOSTANU RAZÍTKO?

KDO SOUTĚŽ ORGANIZUJE? 

JAK VYHRÁT?

Od května do září vyjíždějí do všech turisticky atraktivních koutů 
východních Čech pravidelné cyklobusové linky. Váš cyklobusový 

spoj si rovněž vyhledáte na portálu www.idos.cz. Cyklobusy 
jsou označeny ikonkou jízdního kola. 

„Cyklopecky nabízí skvělou 
příležitost, jak objevovat 
Královéhradecký i Pardubický kraj, 
a nabízejí desítky tipů na krásné 
výlety s celou rodinou. Když jsme 
okruhy plánovali, mysleli jsme na 
zkušené cyklisty i rekreační 
výletníky, a vytvořili takové cesty, se kterými 
budou všichni spokojení. Věřím, že při sbírání 
razítek do hrací karty objeví krásná místa, na 
která se budou rádi vracet.“

Pavel Hečko, radní pro regionální rozvoj a turistický ruch

2020
Jméno, příjmení

Adresa

E-mail

Telefon
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PŘÍSPĚvky zaStUPitelů

Ceny vítězům soutěže zlatý erb předával hejtman jiří Štěpán.

Zrychlujeme D11 i D35 
Je to skvělá zpráva. Dálnice D11 

z HK do Jaroměře se s největší prav-
děpodobností otevře o  6 měsíců 
dřív. Jezdit tam po  dálnici zřejmě 
budeme už v prosinci 2021. „Na naší 
poslední schůzce s  generálním ře-
ditelem ŘSD Radkem Mátlem jsme 
se dozvěděli, že není vyloučené 
ještě dřívější zprovoznění. Možná 
už někdy na  podzim 2021,“ říká 
ekonom a  kandidát na  hejtmana 
Královéhradeckého kraje za  hnutí 
ANO Jaromír Dědeček. Mohu to po-
tvrdit, na  té schůzce jsem byl také. 

Za zrychlením jsou dvě věci. Přede-
vším jde o  dobrou práci stavbařů, 
kterým nahrála mírná zima. Během 
ní se stavební práce prakticky neza-
stavily. Zároveň se podařilo optima-
lizovat technologické postupy. Dru-
hým důvodem je zrychlení všech 
administrativních procesů, které 
dlouhodobě podporujeme. Ze schů-
zek s ŘSD také vyplynulo, že už v létě 
se začne realizovat archeologický 
průzkum obchvatu Jaroměře. Sta-
vět by se mohlo začít už příští rok. 
Podobně úsek D35 mezi Opatovice-

z regionU

Lovčicím se povedl hattrick! Obec opět získala Zlatý erb 
Do  22. ročníku soutěže Zlatý 

erb se přihlásilo 9 měst, 10 obcí a 6 
elektronických služeb. Porota vy-
brala jako nejlepší webové stránky 
Lovčic a Hradce Králové a v katego-
rii elektronických služeb mapový 
portál Dvora Králové nad Labem. 
Zástupci oceněných obcí a  měst 
převzali ceny z rukou hejtmana Ji-
řího Štěpána a obdrželi věcné dary 
od sponzorů soutěže.

Nejlepší elektronickou službu 
nabízí podle krajské poroty Dvůr 
Králové nad Labem, a  to Mapový 
portál GIS. Na  druhém místě se 
umístil Portál občana, který pro-
vozuje Hradec Králové a  bronz 
si od  poroty odnesla obec Vlkov 
za Mobilní aplikaci Vlkov.

V kategorii obcí získaly od poro-
ty nejvíce bodů Lovčice, které se tak 
umístily na prvním místě v soutěži 
Zlatý erb už třikrát po  sobě. Loni 
dokonce za  své internetové strán-

ky vyhrály první místo i v celostát-
ním kole Zlatého erbu. Na druhém 
místě skončily webové stránky Mla-
dých Buků a  jen o  tři setiny bodu 
předběhly třetí Nepolisy. 

mi a Časy bude zprovozněn zřejmě 
o  pár měsíců dřív, takže už v  roce 
2021 se kamiony vyhnou HK. Úsek 
D35 Úlibice – HK by se díky úspěš-
nému výkupu pozemků měl začít 

Články v této rubrice vyjadřují názory zastupitelů, případné reakce adresujte přímo autorům.

Mezi městy opět dominovaly 
webové stránky Hradce Králové struk-
turované do  systému dlaždic. Druhé 
místo určili porotci Dobrušce a  jako 
třetí skončil web Nového Bydžova.

Vítězové jednotlivých kate-
gorií postupují do  celostátního 
kola, které bude vyhodnoceno 
na  konferenci ISSS. Ta se uskuteč-
ní v náhradním termínu ve dnech  
18.–19. října 2020. V kategorii obcí, 
podle pravidel, nemůže do  celo-
státního kola postoupit loňský 
celostátní vítěz, takže místo Lovčic 
postupují Mladé Buky. Další podrob-
nosti, složení poroty a  podrobný 
výpis bodů členů poroty jsou zveřej-
něny na stránkách soutěže zlatyerb.
obce.cz v sekci krajského kola.  |

realizovat nejpozději v  roce 2023 
s termínem dokončení v roce 2025. 
Jsem rád, že na zrychlení máme po-
díl a  že můžu být právě já poslem 
dobrých zpráv. |         Petr Koleta, ANO2011

Ministerstva nešetří, kraje budou muset! 
Menší příjmy 

krajů povedou 
k  úsporám. Ty je 
třeba především 
hledat nikoli v  in-
vesticích a příspěv-
kových organi-
zacích, v  rozvoji obcí či spolků, ale 
v  provozu kraje a  zbytných IT pro-
gramech jako jsou tzv. chytrá řešení 
s IT vysokou náročností a digitaliza-
cí všeho vším a  za  každou cenu. Ta  
obvykle generují sice méně papírů, 
ale více administrativní náročnosti 
s  obsluhou pro zaměstnance a  pod 

rouškou laciné otevřenosti. To jsou 
zbytečně předražené hrátky, kdy 
ona „spásná“ a  složitá IT progra-
mová a  drahá řešení, datové sklady 
atd, pak zbytečně zaměstnávají nad 
zbytnou prací. 

Kraj může být hrdý na to, že jeho 
zaměstnanci ochotně poradí uživa-
telům i  občanům. Nedobrým pří-
kladem jsou některá  ministerstva, 
kde se utratilo za  chytrá řešení sta-
miliony, administrativní papírová 
náročnost ještě vzrostla a počet stát-
ních zaměstnanců též. Je však těžké 
a  zároveň nespravedlivé pro kraje, 

kterým byly státem pokráceny bez-
důvodně prostředky, aby samy v pro-
vozu šetřili, když jim přebujelá státní 
byrokracie rozhodně nedává žádný 
příklad v  úsporách a  zmenšením 
počtu státních úředníků. Rovněž 
dotační tituly. Ty se ministerstvům 
podařilo zkomplikovat více než ev-
ropským úředníkům a to je co říci! 

Místo toho, aby  se co nejednodu-
še prostředky přes kraje dopravily 
k  lidem, obcím, spolkům, tak stát 
vymýšlí složité programy a  agen-

du s  nimi spojenou. Pak se všichni 
diví, že pomalu čerpáme a dokonce 
nevyčerpáme. Ale to je pak ušlý zisk 
a to je neodpustitelné. Příkladem je 
neschopné MŠMT. Má tisíce zaměst-
nanců, ale kraje dělají agendu z vel-
ké části za MŠMT. Dokladem a výsmě-
chem toho je neschopnost vyřešit 
několik let státní maturity a po Co-
vid krizi děti poslat řádně s  učiteli 
do  škol v  polovině května, tak jako 
v Německu a jiných zemích. |

Miroslav Matějka, SPO ZEMANOVCI

jaromír Dědeček a poslanci hnutí ano jednali s ministrem dopravy.
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Pozvánky na kUltUrnÍ akCe

Jsem připraven pomoci 
Z pozice senáto-

ra mající aktuální 
zkušenost s  říze-
ním kraje vítám 
a  plně podporuji 
co možná nejrych-
lejší vyplacení 
kompenzačního bonusu OSVČ a  ji-

ných podpor pro řešení ekonomiky, 
ale nemohu se smířit, že nařízením 
plošných opatření, která zapříčinila 
existenční nejistotu mnoha lidí, stát 
by realizoval bez náhrady i  z  peněz 
obcí a krajů. 

Jsem proto nesmírně rád, že se 
tento černý scénář nenaplnil. Obce 

názory zaStUPitelů

S krajskými nemocnicemi počítáme   
Epidemie ko-

ronaviru jasně 
ukazuje potřeb-
nost všech kraj-
ských nemocnic. 
Musíme dát na-
šim nemocnicím 
a  jejich personálu jasnou vizi, že 
s  nimi počítáme. Vedle často sklo-
ňovaného jména náchodské ne-
mocnice, kde probíhá čilý stavební 
ruch, musíme pokračovat v  inves-
ticích i v dalších nemocnicích. 

Pokračujeme ve  stavbě labo-
ratoří v  trutnovské nemocnici 
za  téměř 183 milionů korun, pro 
nemocnici v  Rychnově nad Kněž-

nou dokončujeme projektovou 
dokumentací, probíhá územní 
řízení a chystáme se získat staveb-
ní povolení. Máme odsouhlasené 
dispozice všech prostor a  je tady 
celková shoda na tom, jak má bu-
dova do budoucna vypadat. Je zce-
la zásadní, abychom nemocnici 
pro Rychnovsko dostavěli, a  je to 
jeden z  mých cílů v  oblasti zdra-
votnictví. 

Pro nemocnici ve  Dvoře Králové 
nad Labem nyní připravujeme ak-
tualizaci projektové dokumentace 
k výstavbě operačních sálů nad ob-
jektem nových laboratoří. Rozvoj 
královédvorské nemocnice se odvíjí 

V Týništi parkuje 7000 modelů autíček, mapují historii automobilismu 
V  Týništi nad Orlicí vzniklo ne-

nápadné, ale velice zajímavé mu-
zeum. Ve  vitrínách tu návštěvníci 
naleznou tisíce modelů autíček 
nejrůznějších značek a typů. Dlou-
holetý sběratel Eduard Pařízek je 
srovnal tak, že s jejich pomocí ma-
puje vývoj automobilů ve světě. 

Prvních pět modelů aut rozbalil 
Eduard Pařízek pod stromečkem 
na  Vánoce roku 1966 a  od  té doby 
přidával jedno auto ke  druhému, 
až postupně zkompletoval sbírku 
čítající úctyhodných 7000 mode-
lů. Vozy v jeho sbírce jsou ve dvou 
měřítkách 1:43 a  1:64 a  pocházejí 
od různých výrobců.

Základem jeho sbírky jsou osob-
ní auta, ale nemalou část vitrín za-
bírají i závodní vozy, formule, taxíky, 

náklaďáky nebo limuzíny americ-
kých prezidentů či podrobná ko-
lekce policejních a hasičských vozů. 
Vše je chronologicky srovnáno. 

Eduard Pařízek se zaměřu-
je na  vozy z  celého světa, nechybí 
Francie, Velká Británie, Itálie a země 
východního bloku, tedy i  Českoslo-

vensko, ale vůbec nejraději sbírá 
americké vozy vyrobené do 80. let mi-
nulého století. „Do té doby auta vypa-
dala ještě jako auta. Dnes jsou všech-
ny vozy téměř identické a ztrácí svoji 
krásu,“ poznamenává sběratel. 

Kromě vozů nabízí muzeum 
modelů ještě jednu zajímavost. Po-

myslnou předsíň expozice vyplňu-
jí informace o  podniku Českoslo-
venská námořní plavba. Málokdo 
totiž ví, že Československo vlastni-
lo mezi suchozemskými státy dru-
hou největší flotilu obchodních 
lodí po  Švýcarsku. Otec Eduarda 
Pařízka v tomto podniku pracoval 
a  sám sběratel se na  lodích plavil 
po všech oceánech. 

Muzeum se nachází v  Týništi 
nad Orlicí ve  Smetanově ulici. Ote-
vřeno má až do  31. října, v  pátek 
od  14.00 do  19.00 po  předchozí re-
zervaci, v  sobotu od  10.00 do  15.00 
bez rezervace a  poté od  15.00 
do  19.00 po  předchozí domluvě, 
neděle od 10.00 do 12.00 a od 13.00 
do 17.00 bez rezervace. Více na webu 
autickovemuzeum.cz.  |

Královéhradecký kraj ocenil učitele a lektory za práci během koronavirové krize
Děkuji učitelům za  to, jak se 

mnozí postavili k online vzdělává-
ní, které pro ně bylo často úplnou 
novinkou, a  nebáli se udělat krok 
do  neznámého prostředí. Stálo je 
to hodně úsilí, odvahy a  násobně 
více práce, než v době před uzavře-
ním škol. Děkuji za  hledání cest 
k tomu, jak být s dětmi v kontaktu, 

aby slyšely, viděly své spolužáky, 
kamarády, paní učitelku, učitele. 

Učitelé z  mého pohledu stáli 
v první linii a čelili nové výzvě. Udě-
lali velký skok v získání digitálních 
kompetencí, učili se, zkoušeli, hle-
dali nová řešení, prostě se potvrdilo, 
jak velmi kreativní učitelé jsou. Ško-
ly se uvnitř i  mezi sebou otevřely 

spolupráci, předávání zkušeností.
Děkuji za to, že hledání nových 

cest ke  vzdělávání i  komunikaci 
s rodiči ani dnes nevzdávají a stále 
se učí. Děkuji jim také za to, že uka-
zují cestu i těm zatím méně odváž-
ným kolegům. Bylo to a ještě bude 
období ve školách pro ředitele, uči-
tele, děti i rodiče náročné. 

Přeji všem krásné léto a získání 
nových sil o prázdninách. Všichni 
si to určitě zaslouží. A  v  příštím 
roce se těším na aktivnější zapoje-
ní i  dalších škol a  učitelů. Rychlík 
inovací a digitálního vzdělávání si 
ujet nenecháme.  |
Martina Berdychová, náměstkyně pro oblast 
školství 

od  nových operačních sálů a  podle 
mne tento rozvoj právě operačními 
sály máme podpořit! Pro Nemocnici 
v Jičíně potřebujeme dokončit budo-
vu nové vrátnice a lékárny a také zde 
dlouhodobě připravujeme výstavbu 
nového multifunkčního pavilonu. 
Tato stavba je zásadní pro další čin-
nost nemocnice a  zároveň pro její 

další rozvoj v oblasti rentgenologie, 
psychiatrie a dalších. 

Potřebujeme investovat nejen 
do  infrastruktury nemocnic, ale 
i do personálu, který je pro zdravot-
nictví zásadní.

 
Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje 
(ČSSD)
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názory zaStUPitelů

Články v této rubrice vyjadřují názory zastupitelů, případné reakce adresujte přímo autorům.

Dotace jsou zlo dnešní doby
Dotace pokři-

vují tržní hospo-
dářství a  vytvá-
řejí umělé ceny. 
Před třiceti lety 
se tvrdilo, že jsou 
jen dočasné, až 
se naše hospodářství zotaví. Tak 
se ptám, proč stále narůstají? Proč 
někdo dostává miliony a  druhý 
ne? Opravdu jsme si všichni rovni?  
Dotace budí třeba jen podezření 
z  korupce, i  když tam žádná není. 
Dotace mohou být také zneužity 
k  jiným účelům a  jejich vrácení 
pak často již není možné. Jsou také 
nesmírně administrativně nároč-
né, zatěžují mnoho lidí a chyby se 
snadno mohou stát.

Myslím si, že je nutno výrazným 
způsobem navýšit rozpočtové pří-
jmy z daní pro kraje, města a obce. 
Ty mají své volené zastupitele, kte-
rým přísluší rozhodovat o  tom, 
kam směřovat finanční prostředky 
svěřené samosprávám k  rozděle-
ní. Je špatně, když se musí prosit 
na  ministerstvech o  přidělení do-
tace na  konkrétní akce.   Dotace 
jsou totiž nenárokové a opět často 
není občanům jasné, proč je jedna 
samospráva dostane a jiná ne. 

Své dotazy a  připomínky mi 
můžete poslat na  msommer@kr-
-kralovehradecky.cz.   

Milan Sommer, předseda finančního výboru 
(TOP 09) 

Koho zájmy hájí?
Před volbami 

do Parlamentu ČR 
kandidáti z  řad 
krajských, měst-
ských či obecních 
zastupitelů často 
slibují, že právě 
oni budou na celostátní úrovni há-
jit zájmy svých krajů, měst a  obcí. 
U  některých hlasování se ptám, je-
-li tomu skutečně tak. Schválený 
zákon o  kompenzačním bonusu 
pro OSVČ a malé s r.o. připraví obce 
o 9,9 mld. a kraje o 3,5 mld., přičemž 
stačilo na  tyto účely použít rezervu 
státního rozpočtu. Mnohé samo-
správy budou mít problém ustát 

provoz a realizaci rozpracovaných či 
plánovaných investic. Vláda se hájí 
tím, že krajům a  obcím poskytne 
na  investice dotace. Neříká však, že 
dotace jsou nenárokové, jsou vázány 
na konkrétní akce, dojde k časovým 
prodlevám a  k  administrativnímu 
zatížení, které ne všechny obce zvlá-
dají.  A tak se ptám poslanců – kraj-
ských zastupitelů, kteří hlasovali 
pro tento návrh, proč volili cestu za-
těžující kraje, města a obce, když to 
šlo jinak? Samosprávy se postavily 
k  situaci způsobené koronavirem 
čelem a uvolnily z rozpočtů desítky 
milionů na  zajištění všech nezbyt-
ných opatření v různých procesech 

Stamiliony pro obce v kraji 
Možná už 

během léta do-
stanou všechny 
obce v  Králové-
hradeckém kraji 
na  své účty do-
hromady skoro 
800 milionů korun. Z toho 132 mi-
lionů budou tvořit dotace na pro-
jekty z roku 2019, na které by obce 
za  normálních okolností nedo-
sáhly. Ministerstvo financí a  pro 
místní rozvoj na  ně nyní mimo-
řádně uvolňuje finance. Celkem 
jde v kraji o 77 projektů od oprav 
silnic, přes obecní budovy, hřiště, 
cyklostezky až třeba po  opravy 
hřbitovů. Zbytek do  částky zhru-
ba 800 milionů je kompenzace 
státu ve výši 1.200 Kč na každého 

občana. Tohle všechno je sou-
část plánu vlády, se kterým plně 
souhlasím, že z  krize se musíme 
„proinvestovat“. Prostě investi-
ce se nesmějí zastavit. Práci díky 
nim dostává spousty řemeslní-
ků a  stavbařů a  obce se ve  svém 
rozvoji nezastaví. Je to extrémně 
důležité. Navíc to není ještě úpl-
ně všechno. Během června mini-
sterstvo pro místní rozvoj vyhod-
notilo Zásobník projektů 2020 
a i z něho půjdou do našeho kraje 
další desítky milionů korun. Jsem 
moc rád, že vedle obyčejných lidí 
nezapomíná vláda ani na  ty nej-
menší obce, které naši pomoc 
nejvíce potřebují. 

Jan Jarolím (ANO2011) 

Pozvánka do Krkonoš a Podkrkonoší 
V průběhu pan-

demie se ekono-
mika ČR dostala 
na bod mrazu. Pro 
restart území bych 
vás rád pozval 
do Krkonoš a Pod-
krkonoší a představil nabídku, která 
může lokalitě napomoci. Má vazbu 
na  aktivity Destinační společnosti 
Krkonoše – svazek měst a obcí. Jinak 
řečeno, uchopili jsme situaci jako 
výzvu, území zmapovali a  všem, 
kteří k  nám zavítají, nabídli služby 
do  současné doby. Jaké? Například 
projekt „Neznámé Krkonoše“, který 
nabízí výlety propojující méně zná-
má, přesto zajímavá, místa v  Krko-
noších (www.neznamekrkonose.cz). 

S  ním souvisí brožurka „Kam 
na  výlet“ s  15 tipy na  výlety po  ces-
tách, které davy turistů míjí. Svazek 
Krkonoše spustil projekt „Po stopách 
regionální výroby a tradice v polsko-

-českém regionu Krkonoš“. Vznikl 
s cílem přivést návštěvníky do míst, 
kde nahlédnou pod ruce mistrů obo-
ru, ale také si zručnost sami vyzkouší 
(www.zaremeslem.cz). 

Nově jsou vytištěny turistické 
noviny Krkonošská sezona. Dává 
nahlédnout do rozmanitých koutů 
Krkonoš (www.krkonose.eu). Upo-
zorňuji na Razítkovací hru „Po sto-
pách Krakonoše“ pro děti a  rodiče 
s  náručí příležitostí k  využití vol-
ného času se zábavou a  poznáním 
(www.pohadkove.krkonose.eu). 
Hra vrcholí soutěží o dva vouchery 
v  hodnotě 2 x 3.333 Kč. Svazek Kr-
konoše vytváří součinnost, aby se 
turista cítil dobře a  byl informo-
ván. Doporučuji: www.krkonose.eu, 
www.svazek.krkonose.eu, FB www.
facebook.com/Krkonose.eu.

 
Jan Sobotka (STAN+VČ)

a  oborech – dopravě, zdravotnictví, 
školství, v sociálních službách a jin-
de, na nákup ochranných pomůcek, 
podporu podnikání, rozvoje cestov-
ního ruchu apod. 

Náš kraj i  obce potřebují nyní 
rychlý restart a  pokračovat v  roz-

voji a  zkvalitňování podmínek pro 
život, vrátit se do normálu, doufám, 
že díky poznání i  vzedmuté vlně 
solidarity v  čase nouzového stavu, 
v nové kvalitě.

 
Anna Maclová (Koalice pro KHK)

podle rozhodnutí vlády dostanou 
od  státu příspěvek 1200 korun 
na obyvatele. A pevně věřím, že i kra-
je dostanou 500 korun na  obyvatele 
jako kompenzaci za  nižší příjmy ze 
sdílených daní, přestože se prozatím 
jedná i  o  penězích, které máme do-
stat prostřednictvím SFDI na  opravy 
silnic, ale jež jsou slibované už dávno 
před dobou koronavirovou, a proto to 
nepovažuji za odpovídající kompen-
zaci za výpadky příjmů krajů.

Kraje a obce jsou totiž velice flexi-
bilní a  dokáží rychle a  efektivně in-
vestovat, tedy rozhýbat ekonomiku. 
Řešení ekonomické krize má dvě teo-
retická řešení – nesmyslné škrty, kte-

ré hospodářství v současné době zpo-
malí a  zakonzervují, nebo se začne 
investovat. To ovšem neznamená, že 
nemáme šetřit na  provozu a  fungo-
vání našeho úřadu, což se ukázalo, že 
je určitě možné při prvních rozpoč-
tových opatření Královéhradeckého 
kraje.

A  ještě bych rád obcím a  krajům 
vzkázal, že toto není poslední aktivita 
zákonodárců – respektive těch z nás, 
kteří si uvědomujeme dopad součas-
né situace pro obce a kraje, protože je 
mnozí známe z vlastní praxe.

 
Martin Červíček, první náměstek pro oblast 
dopravy a silničního hospodářství (ODS)
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SoUtĚŽnÍ kŘÍŽovka

Domovy důchodců Borohrádek a Albrechtice se spojí. 
Vzniknou Domovy na Orlici

Od  1. ledna příštího roku do-
jde ke  sloučení dvou krajských 
domovů důchodců v  Borohrádku 
a Albrechticích nad Orlicí. Vznikne 
nový domov důchodců s  názvem 
Domovy na Orlici. Důvodem je pro-
bíhající výstavba nových kapacit 
Domova důchodců Albrechtice n. 
Orl. v areálu Domova důchodců Bo-
rohrádek za 57 milionů korun. 

„Ke  sloučení jsme se rozhodli 
z  několika důvodů. Jednak připra-
vujeme výstavbu nových kapacit 
Domova důchodců Albrechtice nad 
Orlicí v  areálu Domova důchodců 

Borohrádek. U obou organizací také 
chybí zastupitelnost v  případě ab-
sence některého z pracovníků. Obě 
zařízení se nachází v  obdobném 
území, žadatelé jsou tedy nuceni 
podat žádosti do  obou zařízení,“ 
odůvodňuje sloučení organizací 
náměstek Vladimír Derner odpo-
vědný za oblast sociálních věcí.

Kraj očekává, že sloučením obou 
organizací dojde k  jednodušší za-
stupitelnosti zaměstnanců, kteří 
zajišťují chod zařízení po  tech-
nické a  administrativní stránce. 
Organizace bude moci nabídnout 

klientům širší nabídku služeb, 
zjednodušit proces přijímání no-
vých klientů a  kraj tímto krokem 
sloučí i nově vybudované kapacity 
v  Borohrádku pod jeden provozní 
celek. Provozovatelem nových Do-
movů na Orlici budou Albrechtice 
nad Orlicí.

„Domov důchodců v  Borohrád-
ku disponuje momentálně celkem 
115 sociálními lůžky a  v  Albrechti-
cích 81 sociálními lůžky. Novou vý-
stavbou domova důchodců v areálu 
Borohrádku dojde k  navýšení o  24 
lůžek,“ dodává náměstek Derner.

V  polovině června zahájil Krá-
lovéhradecký kraj v  Borohrádku 
výstavbu nových Domků Na  Květ-
né, tím zvýší kapacitu zdejšího do-
mova důchodců o 24 lůžek. V těsné 
blízkosti stávajícího zařízení vznik-
nou tři vzájemně propojené objek-
ty s  plochou ozeleněnou střechou, 
které budou napojené na  kotelnu 
vedle stojícího domova. Ukonče-
ní stavebních prací je plánováno 
v srpnu 2021 a kraj za ně zaplatí 58 
milionů korun. Dotace z  Minister-
stva práce a  sociálních věcí ČR po-
kryje 29,7 milionu korun. |


