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Vážení občané,
čelíme hrozbě, kterou nesmí-
me podceňovat. Vláda České re-
publiky přijala nutná opatření, 
aby zabránila šíření koronavi-
ru. Neleníme ani my. Pravidel-
ně zasedá krizový štáb, či jeho 
jednotlivé pracovní skupiny, 
Bezpečnostní rada Královéhra-
deckého kraje, přerozdělujeme 
ochranné pomůcky dodávané 
státem a usilovně sháníme rouš-
ky i respirátory z vlastních zdro-
jů, abychom ochránili ty, kteří 
stojí v první linii. Situace je váž-
ná, dlouhá léta jsme se s  ničím 
podobným nesetkali, ale věřím 
v naše odborníky a věřím v nás, 
že to spolu zvládneme. 
Náš největší vděk si zaslou-
ží především lékaři, sestřičky, 
laboranti, záchranáři, hasiči, 
policisté a  vojáci, ale také lé-
kárníci, prodavači a  prodavač-
ky. Veliké poděkování patří 
i  všem dobrovolníkům, kteří 
šijí a rozdávají roušky, nabízejí 
sousedům pomoc s  nákupem 
či si jen navzájem dodávají od-
vahu. Prostě všem, kteří nesedí 
s rukama v klíně a jakkoliv po-
máhají. V  těžké chvíli poznáte 
skutečný charakter každého 
z nás a vaše odhodlání, pocho-
pení, obětavost i váš smysl pro 
humor mi dodává odvahu věřit, 
že se dočkáme konce pandemie 
„ve zdraví“. Děkuji vám všem.

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

Slovo hejtmana

U nás v kraji
Všechny důležité informace o koronaviru naleznete na: www.kr-kralovehradecky.cz/koronavirus duben 2020

Používejte roušku 

zodpovědně
 během nošení se roušky nedotýkejte
 pokud je rouška vlhká, vyměňte ji
 látkovou roušku po použití sterilizujte, např. vyvařením 
 alespoň 5 minut
 látkové roušky pravidelně perte při vysokých teplotách,  
 poté je vždy vyžehlete 
 před manipulací s rouškou si vydezinfikujte ruce, 
 sahejte jen na její gumičky nebo tkaničky 
 použitou jednorázovou roušku ihned vhoďte 
 do odpadkového koše 

Tvoje rouška chrání mě, 

moje rouška chrání tebe. 
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Kraj letos zainvestuje do čtyř sociálních zařízení více 
jak 460 milionů korun 

ZlePŠUjeme

„Problémy se zdravotnickým personálem jsou v celé 
republice. V Královéhradeckém kraji tuto neuspokoji-
vou situaci ve zdravotnictví dlouhodobě řešíme pomocí 
stipendií, o které je mezi mladými lékaři značný zájem. 
Jeden student může získat stipendium ve výši 100 
tisíc korun, v případě oborů s akutním nedostatkem 
lékařů až 150 tisíc korun. Začínající lékaři se zavážou 
pracovat na akreditovaném pracovišti poskytovatele zdravotních služeb 
minimálně tři roky. Tímto způsobem se již podařilo pro práci v regionu získat 
více než 100 mladých lékařů.“        

Aleš Cabicar, náměstek pro oblast zdravotnictví 

„Předpokládám, že do dvou měsíců začneme jako první 
s výstavbou Domova důchodců v Tmavém Dole a ná-
sledně v Borohrádku. U ostatních projektů zahájíme 
stavební práce nejpozději koncem roku. Navíc ještě 
připravujeme projektovou dokumentaci pro výstavbu 
Barevných domků Hajnice.“ 

Václav Řehoř, 
radní odpovědný za oblast investic a majetku  

Kraj poskytne stipendia studentům specializovaných 
lékařských oborů 

Se zajištěním lékařského per-
sonálu v  krajských nemocnicích 
pomáhá Zdravotnický nadační 
fond Královéhradeckého kra-

Přehled letošních krajských investic do sociálních zařízení:

Akce Celkové náklady (bez DPH)

Domov důchodců Borohrádek (výstavba) 57 400 000 Kč

Domov důchodců Lampertice – Žacléř (rekonstrukce) 130 790 000 Kč

Domov důchodců Tmavý Důl (výstavba) 135 000 000 Kč

Domov pro seniory Opočno (výstavba) 139 607 000 Kč

V  průběhu letošního roku za-
hájí Královéhradecký kraj výstav-
bu tří nových domovů pro seniory 
v  Borohrádku, Opočně a  Tmavém 
Dole, domov důchodců v  Žacléři 
projde rekonstrukcí. 

Celkem tak dojde k  navýšení 
210 sociálních lůžek za  více jak 
460 milionů korun. Většinu částky 
pokryje krajský rozpočet. Výstavba 
a modernizace sociálních zařízení 
potrvá přibližně rok a půl.

Královéhradecký kraj zažádal 
ministerstvo práce a  sociálních 
věcí o  dotaci na  výstavbu no-

vých lůžek domovů pro seniory 
v  Opočně, Tmavém Dole a  Žacléři, 
nicméně s  ohledem na  alokaci 
prostředků ve  státním rozpočtu 
kraj neočekává, že by stát podpořil 
všechny tyto akce.

V  jednotlivých zařízeních vznik-
nou nové pokoje včetně komplet-
ního zázemí pro potřeby klientů 
i personálu – kuchyň, prádelna, kan-
celáře, sklady, sociální zařízení. Pro-

jekty budou vedeny především jako 
odlehčovací služby.

Kromě vlastních investic pod-
poruje Královéhradecký kraj i  zá-
měry připravované obcemi. Kraj se 
finančně podílí například na  vy-
tvoření projektové dokumenta-
ce pro rozšíření a  rekonstrukci 
domova pro seniory v  Broumově 
částkou 3,5 milionu korun. Po  re-
konstrukci bude objekt poskyto-

vat celkem 68 sociálních lůžek 
za více jak 100 milionů korun. In-
vestorem je město Broumov, které 
zároveň celé zařízení spravuje. 
Dále plánují zástupci Královéhra-
deckého kraje podobný projekt 
v Novém Bydžově.

Královéhradecký kraj disponu-
je přibližně 2 500 lůžky v zařízení 
určených pro seniory. Pro zacho-
vání dostupnosti této služby je 
třeba do roku 2026 vybudovat dal-
ších téměř tisíc nových lůžek. |

„Je skvělé, 
že se nám 
daří relativně 
rychle 
navyšovat 
kapacity 
sociálních 
lůžek. Pro zachování dostupnosti 
této sociální služby pro seniory po-
třebujeme do roku 2026 vybudovat 
až tisíc lůžek. Co mě ale trápí, je 
stále nedostačující finanční pomoc 
ze strany státu. Většinu letošních 
plánovaných projektů budeme 
muset nejspíše pokrýt z rozpočtu 
kraje. Podařilo se nám zatím získat 
jen státní dotaci ve výši 30 milionů 
korun na výstavbu nových lůžek 
pro seniory v Borohrádku.“ 

Vladimír Derner, 
náměstek odpovědný za oblast 

sociálních věcí

je prostřednictvím stipendií již 
od  roku 2015. Pro další dva roky 
krajští radní na tyto účely vyčleni-
li čtyři miliony korun z krajského 

rozpočtu. Záměr ještě musí schvá-
lit zastupitelé.

Zdravotnický nadační fond ak-
tuálně žádá kraj o  čtyři miliony 
korun, které použije na  výplatu 
stipendií. Program pro aktuál-
ní akademický rok fond vyhlásí 
v  dubnu letošního roku. Zájem-
ci o  stipendium mohou žádosti 
podávat během dubna a  května. 
Podané žádosti následně vyhod-
notí a stipendia vyplatí v průběhu 
května a června.

Stipendia kraj vyplácí studen-
tům, kteří po  absolvování lékař-
ské fakulty nastoupí do  speciali-
začního vzdělávání konkrétního 
lékařského oboru. |

Kraj rozdělil 
zdravotníkům desítky 
tisíc roušek a respirátorů 

Královéhradecký kraj distri-
buuje ochranné prostředky pro 
praktické lékaře, stomatology, 
ambulantní specialisty a  další 
poskytovatele zdravotních i  so-
ciálních služeb v regionu. 

„Snažíme se nakoupit, co se 
dá. Ze všeho nejdříve jsme po-
třebovali zajistit pro nemoc-
nice a  záchranáře dostatek re-
spirátorů, které dnes vyžadují 
všichni poskytovatelé zdravot-
ních služeb. Respirátorů je ale 
velký nedostatek v celé republi-
ce, proto jsme nakoupili chirur-
gické roušky, které distribuuje-
me mezi soukromé praktické 
lékaře, obecní samosprávy, ale 
i  mateřské školy,“ informoval 
hejtman Jiří Štěpán. 

Celkem kraj k datu závěrky vydání 
U nás v kraji rozdělil:
58 062 respirátorů dodaných státem
164 300 ústenek dodaných státem
1 305 respirátorů dodaných krajem 
140 000 ústenek dodaných krajem 
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PodPorUjeme  

„Na rekonstrukce mostů ve svém vlastnictví nyní kraj 
vynakládá v průměru 64 milionů korun ročně. Vzhle-
dem k aktuálnímu stavu některých z nich a dlouhodo-
bé prognóze jsou ale i tyto prostředky do budoucna 
nedostatečné a bude potřeba je dále navyšovat.“  

Martin Červíček, 
první náměstek hejtmana odpovědný za oblast dopravy 

a silničního hospodářství

Rok 2020 na krajských silnicích: investice a opravy 
za téměř 1,4 miliardy

Královéhradecký kraj v  roce 
2020 investuje do  silnic druhé 
a  třetí třídy téměř 1,4 miliardy 
korun. Letos se bude realizovat 
28 staveb v  hodnotě 1,25 miliardy 
korun. Do  souvislých oprav silnic 
půjde dalších 135 milionů korun, 
což je rekordní suma. V  plánu je 
rekonstrukce 52 kilometrů silnic, 
pěti mostů a  souvislá oprava dal-
ších 60 kilometrů komunikací. 

„Již čtvrtým rokem investujeme 
do krajských silnic a mostů částku 
vyšší než jedna miliarda korun. 
S  letoškem bychom tak měli do-
sáhnout na  hranici pěti miliard. 
Stav většiny našich silnic není ješ-
tě zdaleka uspokojivý, ale věřím, že 
výsledky takto vynaložených pro-
středků a také systematického plá-
nování oprav již začínají motoristé 
pociťovat. Přeji si, aby kraj v tomto 
trendu pokračoval,“ říká první ná-
městek hejtmana Martin Červíček 

odpovědný za oblast dopravy a sil-
ničního hospodářství.

Nově kraj zahájí 14 staveb 
v  hodnotě 585 milionů korun. 
Z  roku 2019 přechází do  letoška 
stejný počet staveb za 668 milionů 

korun prostavěných v roce 2020.
Stejně jako v  minulých letech 

pokryje nejvíce stavebních akcí 
Integrovaný regionální operační 
program (IROP). Nejnákladnějšími 
stavbami z  IROPu je přeložka sil-
nice II/286 Jičín, Robousy – Valdi-
ce, II/326 Nový Bydžov – Myštěves 
a  II/300 Prkenný Důl – Královec, 
kdy všechny tyto stavby přecházejí 
z loňského roku.

Mezi nově zahájenými stavba-
mi financovanými z  IROPu jsou 
akce II/327 Chlumec nad Cidlinou – 
Nový Bydžov – I/35, 1. etapa, III/5672 
Horní Kostelec a II/308 Bohuslavice 

– Nové Město nad Metují, 1. etapa. 
U  všech těchto staveb se letos pro-
staví více než 90 milionů korun.

Významné jsou také dvě stav-
by financované v  rámci podpory 
průmyslové zóny Solnice-Kvasiny 
a  přecházející z  roku 2019. Jsou 
jimi obchvaty Opočna a Domašína.

V roce 2019 Královéhradecký kraj 
v rámci 38 staveb celkově zrekonstru-
oval 80 kilometrů silnic a 14 mostů. 
Prostavělo se více než 1,12 miliardy 
korun. Zároveň provedl souvislé 
opravy nebo pokládku mikrokober-
ců na dalších 58 kilometrech, na což 
vynaložil 132 milionů korun. |

První náměstek pro dopravu Martin Červíček představil krajské plány oprav silnic a mostů.

Kraj dbá o stav svých mostů. V havarijním stavu má pouze dva
Z  868 mostů ve  vlastnictví Krá-

lovéhradeckého kraje je 735 ve sta-
vu I-IV, ve špatném stavu je stovka 
mostů, ve velmi špatném 31 a v ha-
varijním jsou dva mosty. Jedná se 
o most na silnici číslo III/2868 (ev. 
č. 2868-1) v obci Železnice, okres Ji-
čín a most nacházející se na silnici 
číslo III/3173 (ev. č. 3173-1) v  obci 
Čermná nad Orlicí, část Číčová, 
okres Rychnov nad Kněžnou. 

V roce 2019 Královéhradecký kraj 
za  téměř 40 milionů korun opravil 
mosty v  Myštěvsi, Smiřicích, Jetři-
chově, Jičíněvsi, Říčkách v Orlických 
horách, Novém Městě nad Metují 

a na Černé Skále. Z roku 2018 do loň-
ska přecházela trojice mostů, jejichž 
stavby vyšly celkem na necelých 90 
milionů korun. Jednalo o svinarský 
most v  Hradci Králové a  dva mosty 
v Pamětníku. Do letoška přechází re-

konstrukce mostu v Říčkách a letos 
začíná dalších pět staveb v hodnotě 
téměř 80 milionů korun.

Královéhradecký kraj postupu-
je systematicky, aby zajistil co neje-
fektivnější správu svých mostních 

objektů. V  minulém roce provedl 
186 hlavních a šest mimořádných 
mostních prohlídek. Zjistilo se při 
nich, že u  devíti mostů je nutné 
vypracovat statický propočet zatí-
žitelnosti, u  stejného počtu mos-
tů je nutné provést diagnostický 
průzkum a je třeba vypracovat pro-
jektovou dokumentaci pro rekon-
strukce nebo opravy 58 mostů.

„Na  stavební a  nestavební 
údržbu mostů šlo loni 25 milionů 
korun, což je podstatně více než 
v minulých letech. Letos počítáme 
s  obdobnou částkou,“ dodává ná-
městek Červíček. |
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PodPorUjeme

Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem má nový výpočetní 
tomograf umožňující kvalitnější vyšetření 

Nový přístroj výpočetní to-
mografie nainstalovali technici 
na  oddělení radiodiagnostiky 
Městské nemocnice Dvůr Králové 
nad Labem. Moderní CT, které na-
hradilo více než deset let staré za-
řízení, nabízí podrobnější sním-
ky a méně rentgenového záření. 

„Současná medicína jde rychle 
kupředu. V  radiologii to platí dvoj-
násobně. Nákup nového přístroje 
nám umožňuje držet krok s  dobou 
a  naši pacienti můžou mít jistotu 
kvalitního vyšetření, navíc u  nás 
mají výhodu rodinného prostředí 
i  kratších čekacích dob,“ řekl k  pří-
strojové obměně ředitel Městské 
nemocnice Dvůr Králové nad Labem 
Miroslav Vávra. 

Výměna přístroje obnášela pou-
ze nahrazení vnějšího mechanis-
mu. Vnitřní obvodový plášť, ukrytý 

ve  zdech místnosti, zůstal stejný. 
To umožnilo podstatně kratší dobu 
instalace trvající jen několik dní, 

a  tedy relativně krátký výpadek to-
hoto typu vyšetření ve  dvorské ne-
mocnici. Za  modernizaci přístroje 
zaplatil Královéhradecký kraj nece-
lých pět milionů korun bez DPH. 

 „Díky modernějšímu přístroji se 
zkrátí doba vyšetření, což je příjem-
né jak pro pacienty, tak pro nás, pro 
zdravotníky. Popis snímků budeme 
mít jednodušší díky vyšší kvalitě 
zobrazení. Nový přístroj má 64 de-
tektorů oproti původním 16, což 
pro pacienty znamená nižší dávku 
rentgenového záření,“ popsal výho-
dy nového přístroje primář radiodi-
agnostického oddělení Jiří Štefáček 
a dodal, že na vyšetření metodou CT 
čekají pacienti ve dvorské nemocni-
ci průměrně dva týdny. |

Kraj podpoří provoz 76 prodejen na venkově 
Královéhradecký kraj vyhoví 

všem žadatelům o  dotaci na  pod-
poru provozu venkovských prode-
jen. Mezi 76 žadatelů rozdělí přes 
3,2 miliony korun. Rozhodnutí 
krajských radních ještě potvrdí 
zastupitelé. 

„Do třetího kola dotačního pro-
gramu se přihlásilo 76 žadatelů. 
Všichni splnili formální náležitos-
ti a kritéria přijatelnosti a žádosti 
byly předloženy hodnotící komisi 
k projednání. V rámci první změny 
rozpočtu Královéhradeckého kraje 
jsme se rozhodli navýšit celkovou 
alokaci peněz na  tento dotační 
program o  500 tisíc korun, čímž 
vyhovíme všem žadatelům,“ uvedl 
hejtman Jiří Štěpán. 

Obce a  města v  Královéhradec-
kém kraji mohou žádat o  pod-
poru na  zachování nebo obnovu 
stálé prodejny a  také na  provoz 
pojízdné prodejny. Krajské peníze 
mohou žadatelé využít například 
na  platy prodavaček, uhrazení 
elektřiny či jiné služby spojené 
s provozem prodejny. O dotaci mo-
hou žádat obce o velikosti do tisí-
ce obyvatel; větší sídla pouze pro 
zajištění obslužnosti své místní 

části s méně než tisícem obyvatel. 
Rozmezí dotace je od  20 do  50 ti-
síc korun, přičemž stejně vysokou 
částku se zavazuje poskytnout 
prodejně sám žadatel. V  progra-
mu lze podat více žádostí, pokud 
má obec více prodejen.

„V roce 2019 poskytl Královéhra-
decký kraj na  podporu provozu 
prodejen na  venkově 3,1 milionu 
korun. Zachování prodejen v men-
ších obcích je zásadní především 
pro starší spoluobčany, kteří by ji-
nak byli v mnoha případech odká-

záni na pomoc svého okolí. Těší mě 
proto rostoucí zájem ze strany obcí 
a  měst, které chtějí s  krajskou po-
mocí udržet prodejny v chodu. Díky 
této iniciativě přispějeme k  tomu, 
abychom udrželi náš venkov živý,“ 
dodal hejtman Štěpán. |
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Říkov (30000
Kč)

Lhota pod
Hořičkami
(33000 Kč)

 

Hořičky
(25000 Kč)

Vlkov
(50000 Kč)

Rasošky
(30000 Kč)

Slavětín
nad Metují
(45000 Kč)

Králova Lhota
(50000 Kč)

Jílovice
(50000 Kč)

Očelice
(50000 Kč)

Dobruška
(50000 Kč)

Trnov
(80000 Kč)

Dobřany
(50000 Kč)

Bystré
(50000

Kč)
Ohnišov

(50000 Kč)

Osečnice
(20000 Kč)

Olešnice v
Orlických horách
(20000 Kč)

Orlické
Záhoří
(30000 Kč)

Bartošovice v
Orlických horách
(90000 Kč)

Lukavice
(30000 Kč)

Bílý Újezd
(60000 Kč)

Přepychy
(40000 Kč)

Lično
(50000 Kč)

Žďár nad
Orlicí

(50000 Kč)
Čestice
(50000 Kč)

Vrbice
(50000 Kč)

Rybná nad
Zdobnicí
(50000 Kč)

Chleny
(50000 Kč)

Dolní Lánov
(50000 Kč)

Libňatov
(50000 Kč)

Kohoutov
(50000 Kč)

Nemojov
(50000 Kč)

Třebihošť
(50000 Kč)

Dubenec
(50000 Kč)Bílé Poličany

(50000 Kč)

Sendražice
(33500 Kč)

Újezd pod
Troskami
(25000 Kč)

Dolní Kalná
(50000 Kč)

Horní
Olešnice
(50000 Kč)

Dotační program 20RRD10 - Podpora provozu prodejen
na venkově pro rok 2020

0 7,5 153,75  km

Zdroj: Královéhradecký kraj, ©ŘSD, ©ČÚZK.Královéhradecký kraj 2020

dotčená obec

hranice kraje

hranice okresu

území obce

Okres Poskytnutá částka
Hradec Králové 691 200 Kč
Jičín 449 000 Kč
Náchod 683 200 Kč
Rychnov nad Kněžnou 970 000 Kč
Trutnov 450 000 Kč

CELKEM 3 243 400 Kč

CELKEM V ROCE 2020
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Nová budova knihovny v Rychnově nad Kněžnou na začátku roku 2020 úspěšně prošla 
kolaudací a veřejnosti se otevře během dubna, pokud to vládní nařízení umožní. Město 
budovu za 98 milionů korun věnovalo rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi.

Královéhradecký kraj se letos popáté připojil do mezinárodní akce Vlajka pro Tibet 
a na oficiálním stožáru na nádvoří krajského úřadu vyvěsil tibetskou vlajku. Akce se 
zúčastnili například náměstci (zleva) Vladimír Derner a Aleš Cabicar. 

I když Mezinárodní den žen připadl na neděli, hned v pondělí dopoledne hejtman Jiří 
Štěpán obešel pracovnice krajského úřadu, aby každé poblahopřál a věnoval jí kytičku 
primulek.

Zástupci společností Dekstra BUS představili prvnímu náměstkovi Martinu Červíčko-
vi model menšího autobusu, který se bude od března příštího roku podílet na zajištění 
dopravní obslužnosti v kraji.

FOTOgRAFICKy

Náměstkyně Martina Berdychová otevřela na konci února dvě výstavy v galerii moderní-
ho umění Hradec Králové. V první Matyáš Chochola mapuje netradičním způsobem his-
torii lidstva, ve druhé Petra Malinová zkoumá krajinné náměty a jejich drobné motivy. 

Poslední únorový víkend se nejlepší světoví freeskieři a nově i freeskierky setkali 
na osmém ročníku závodu Soldiers v Deštném v Orlických horách, který významnou 
částkou podpořil i Královéhradecký kraj. Závodníci na lyžích předváděli dechberoucí 
kousky. 
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Kraj zajistí bezpečnost na školách a veřejných prostranstvích 
Královéhradecký kraj získal 

od  ministerstva vnitra dotaci 
ve  výši téměř tří milionů korun 
na  zvýšení ochrany a  zabezpeče-
ní škol a  veřejných prostranství. 
Jedná se o  zvýšení ochrany tak-
zvaných měkkých cílů. Přidělené 
finanční prostředky využije cel-
kem devět škol zřizovaných Králo-
véhradeckým krajem a  tři města. 
Náklady na připravované projekty 
hradí v plné výši Ministerstvo vni-
tra České republiky. 

„Bezpečnostní rada kraje se ne-
dávno zabývala útokem, který se 
stal v  ostravské nemocnici. Tato 
událost jenom dokazuje to, jak 
moc je potřeba neustále investovat 
do  ochrany obyvatel. Jsem proto 
rád, že jsme uspěli v dotačním pro-
gramu ministerstva vnitra a  mů-

žeme zvýšit bezpečnost na  našich 
školách a  ve  městech a  preventiv-
ně působit proti podobným úto-
kům,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán.

V  letošním roce si kraj nechá 
vyhodnotit ohroženost a  bezpeč-
nostní plány na hradeckém Masa-
rykově náměstí, prostor před kou-
palištěm Flošna a  Všesportovním 
stadionem v Hradci Králové.

Druhý projekt zajistí samotné 
vyhodnocení ohroženosti a  bez-
pečnostní plány ve školách za při-
bližně 1,6 milionu korun. Tuto pří-
ležitost využije celkem devět škol.
- Vyšší odborná škola a Střední 

průmyslová škola Jičín (tři bu-
dovy)

- Střední škola strojírenská 
a elektrotechnická Nová Paka 
(tři budovy)

- Česká lesnická akademie Trutnov 
– střední škola a vyšší odborná 
škola (dvě budovy)

-  Střední škola technická a řemesl-
ná Nový Bydžov (tři budovy)

- Vyšší odborná škola a Střední 
průmyslová škola Rychnov nad 
Kněžnou (čtyři budovy)

- Střední průmyslová škola, Odbor-
ná škola a Základní škola Nové 
Město nad Metují (šest budov)

- Střední průmyslová škola Otty 

Wichterleho Hronov (šest budov)
- Střední škola služeb, obchodu 

a gastronomie Hradec Králové 
(pět budov)

- Mateřská škola, Speciální ZŠ 
a Praktická škola Hradec Králové 
(dvě budovy)
Královéhradecký kraj zvyšuje 

ochranu měkkých cílů pravidelně. 
V roce 2019 získal dotaci 1,8 milionu 
korun, které rozdělil mezi pět měst 
a pět krajských škol. |

„Tento plán je důležitý pro bezpečnost návštěvníků 
různých akcí. V rámci projektu se nakoupí za více jak 
milion korun betonové zábrany, reflexní kužely a celo-
kovové oplocenky do Hradce Králové, Nového Města 
nad Metují a Rychnova nad Kněžnou.“ 

Pavel Hečko, 
radní pro oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací 

724 810 106
725 191 367
725 191 370

Často si myjte ruce vodou 
a mýdlem nebo 
antibakteriálním gelem 
s obsahem alkoholu. 

Nedotýkejte se očí, nosu 
a úst neumytýma rukama. 

Vyhněte se úzkému 
kontaktu s osobami, které 
mají příznaky nachlazení nebo chřipky. 

Zůstaňte doma, pokud máte příznaky i mírné respirační infekce. 

Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa papírovým kapesníkem, který 
po použití odhoďte do odpadu. Nemáte-li kapesník, použijte rukáv 
předloktí.

Pokud máte teplotu, kašel a potíže s dýcháním, zůstaňte doma 
a telefonicky kontaktujete svého praktického lékaře.

Noste roušky. 

nebo celostátní infolinku 

1212

SYMPTOMY 
K hlavním příznakům onemocnění koronavirem patří zvýšená teplota, suchý kašel, 
dušnost, bolest hlavy a únava. Ne každý s těmito příznaky je ale nakažen koronavirem.
ź Hůře se vám dýchá, máte horečku a současně suchý kašel? Volejte linku 155 

a postupujte podle instrukcí operátora. 
ź Máte horečku, která trvá déle než dva dny, nebo suchý kašel bez horečky? 

Zavolejte svému praktickému lékaři. 
ź Máte pouze horečku po dobu kratší než dva dny? Zůstaňte v domácí karanténě, 

sledujte se, užívejte léky proti horečce.  
ź Nemáte-li ani jeden z těchto příznaků, pravděpodobně se nejedná o COVID-19. 

Zachovejte klid, průběžně sledujte svůj zdravotní stav a dvakrát denně si měřte 
teplotu.

„Vedení Královéhradeckého kraje je 
připraveno okamžitě zareagovat na 
jakoukoliv situaci. Věřím krajským 
hygienikům, lékařům i členům složek 
IZS, že vše zvládnou. Věřím také ve 
společenskou odpovědnost všech 
občanů. V tuto chvíli je třeba přede-
vším udržet chladnou hlavu a dodržo-
vat základní hygienická pravidla.”

Jiří Štěpán, hejtman 
Královéhradeckého kraje

JAK SI SPRÁVNĚ MÝT RUCE
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Tradiční soutěž Vesnice roku 2020 je zahájena, ministerstvo 
přijímá přihlášky

U  příležitosti Dne malých 
obcí byl zahájen již 26. ročník 
soutěže Vesnice roku v  rámci 
Programu obnovy venkova. Obce 
mohou podávat přihlášky do   
30. dubna 2020 na  podatelnu 
Ministerstva pro místní rozvoj 
České republiky. Soutěžní klání 
bude stejně jako každý rok pro-
bíhat ve dvou kolech, a to v kraj-
ském a celostátním. 

Přihlásit se mohou obce vesnic-
kého charakteru (včetně statutu 
města a městyse), které mají maxi-
málně 7  500 obyvatel a  mají zpra-
covaný vlastní strategický doku-

ment zabývající se rozvojem obce, 
program obnovy vesnice nebo 
program rozvoje svého územního 
obvodu. Obec se hlásí vždy jako 
celek, včetně svých místních čás-
tí. Do soutěže bude zařazena obec, 
která v  termínu nejpozději do   
30. dubna 2020 doručí řádně vypl-
něnou přihlášku na  Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR.

Soutěž má dvě kola, krajské a ce-
lostátní. Krajská hodnotící komise 
bude přihlášené obce postupně na-
vštěvovat od 18. května a slavnost-
ní vyhlášení výsledků krajského 
kola se uskuteční ve  vítězné obci 

15. srpna 2020. Celostátní kolo pro-
běhne první zářijový týden tohoto 
roku, vítěze a nositele titulu „Vesni-
ce roku 2020“ vyhlásí vyhlašovatelé 
soutěže 13. září 2020 na  Jarmarku 
venkova v Luhačovicích.

Pro oceněné obce jsou připrave-
né finanční odměny formou dota-
ce z ministerstva pro místní rozvoj, 
ministerstva zemědělství a  minis-
terstva životního prostředí. Partne-
rem soutěže je již třetím rokem spo-
lečnost Škoda Auto. Vítěz soutěže 
získá vůz Škoda Superb do dvouleté 
zápůjčky. Vítěz v  kategorii Inova-
tivní obec získá automobil Citigo 

V přístupu k šelmám je potřeba razantní změna, shodli se 
hospodáři v krajině

Lesnicko dřevařský vzdělávací 
institut ve  spolupráci s  Krajským 
úřadem Královéhradeckého kraje 
uspořádal dosud největší konfe-
renci k  problematice výskytu še-
lem. Odborné konference Vliv vlka 
obecného a  vydry říční na  přírodu 
a  hospodaření v  krajině se zúčast-
nilo více než 150 posluchačů. 

„Je velmi důležité si uvědomit, 
že oblasti jako je Broumovsko, 
trpí odlivem obyvatel a  dlou-
hodobě neřešená problematika 
šelem může negativně přispět 
k ještě většímu prohlubování to-
hoto problému snížením pracov-
ních příležitostí,“ doplnil Karel 
Klíma, radní za  oblast životního 
prostředí a zemědělství.

Podle sdělení Agentury ochra-
ny přírody a  krajiny v  České re-
publice žije v 18 teritoriích 80 až 
90 vlků. Jen v  Královéhradeckém 
kraji bylo za  rok 2019 na  náhra-
dách za škody způsobených vlky 
zaplaceno rekordních 2,2 milio-
nu korun.

„Není možné, aby zemědělci 
a  pastevci stále neměli informa-
ce, jak to s  vlkem bude dál. Pro-
blematika se netýká jen Brou-
movska, ale celé Evropy. Vůbec 

to není o zabezpečení stád ohra-
dami a  pořízení si pasteveckých 
psů, takto jednoduše se problém 
nevyřeší, jak mnozí navrhují. 
A  stále dokola slyším stejné ar-
gumenty, že pastevci a  farmáři 
dostanou od státu finanční kom-
penzace za  zabité ovce a  telata 
a tím je záležitost vyřízena. To je 
ale absurdní, zemědělci nechtějí 
chovat zvířata, aby byla zabíjena 
vlky. To je stejné, jako by za  ma-

jitelem psa, kterého zadáví vlci, 
přišel stát a  dal mu tabulkovou 
hodnotu psa. Peníze mu psa ne-
vrátí. Stejně jako chovatel má ci-
tový vztah ke  svému psovi i  my 
chovatelé máme citový vztah 
k našim zvířatům,“ sdělil zástup-
ce Svazu chovatelů ovcí a koz To-
máš Havrlant.

Problémům, které způsobují 
zemědělcům a  myslivcům vlci 
po celé republice, se dlouhodobě 

do  jednoleté zápůjčky. Obce, které 
budou úspěšné v krajském kole, zís-
kají zajímavé finanční odměny.

S  myšlenkou této soutěže přišli 
zástupci Spolku pro obnovu ven-
kova ČR a za uplynulých pětadvacet 
let se stala fenoménem českého, 
moravského a  slezského venkova. 
Každý ročník ukazuje, že soutěž je 
skvělou příležitostí prezentovat 
společenský život jednotlivých 
obcí, jejich tradice a zvyky. Také po-
ukazuje na zajímavé hotové projek-
ty i na ty, které obce právě realizují.

Více informací naleznete 
na www.vesniceroku.cz |

věnuje Lesnicko dřevařský vzdě-
lávací institut. „Je důležité, aby 
o  této problematice rozhodova-
li opravdu odborní hospodáři 
v  krajině, za  které považuji ze-
mědělce, lesníky a myslivce. Není 
akceptovatelné, aby lidem s dese-
tiletími praxe a  zkušenostmi ra-
dili neodborně jednotlivci, kteří 
nevlastní ani metr půdy, nikdy 
nevycvičili jediného psa a  neza-
tloukli ani metr ohrady. Tyto rady 
se ukázaly vždy nefunkční a  to 
napříč celou Českou republikou,“ 
uvedl Kamil Zahradník z  Lesnic-
ko dřevařského vzdělávacího in-
stitutu.

„Program péče o vlka se snaží-
me řešit. Podstatou je, aby měli 
hospodáři dostatečně a  rychle 
náhradu škod, abychom jim na-
bídli dotace, ze kterých si posta-
ví ohradníky, pořídí pastevec-
ké psy. Je to v  souladu s  tím, jak 
k tomu přistupují jinde v Evropě, 
je potřeba konflikt farmářům 
kompenzovat,“ dodala Jindřiška 
Jelínková z AOPK. Podle ní je prá-
vě na  Broumovsku společným 
cílem farmářů i  ochranářů za-
chovat pastvu, která je důležitou 
součástí péče o ekosystémy. |

Konferenci zahájil radní pro zemědělství a životní prostředí Karel Klíma.
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vÍte o tom

Učebny a odborné dílny na hradecké Vocelovce prošly 
modernizací

Královéhradecký kraj investo-
val 11,5 milionu korun do nových 
učeben pro jazykové a  digitální 
vzdělávání a  vybavil dílny pro 
praktickou výuku řemeslných 
oborů na SOŠ a SOU Vocelova Hra-
dec Králové. Finanční prostředky 
na  projekt pokryla z  90 procent 
dotace z  Integrovaného regionál-
ního operačního programu a  zbý-
vající částku uhradil kraj. 

„Naše školy se postupně stávají 
centry celoživotního vzdělávání 
a  tím, že jsme realizovali tento 
projekt, zkvalitníme kurzy, které 
naše škola v  této oblasti nabízí. 
Jsou zaměřené na  komunikaci 
v  cizích jazycích, na  práci s  mo-
derními digitálními technolo-
giemi a  na  technické a  řemeslné 
vzdělávání. Absolventi kurzů si 
prohloubí odborné znalosti a mů-
žou tak na trhu práce najít daleko 
lepší uplatnění,“ říká náměstkyně 
Martina Berdychová odpovědná 
za oblast školství.

„Zmodernizovali jsme tři odbor-
né učebny v  budově školy a  jednu 
v domově mládeže s celkovou kapa-
citou až 109 lidí. Do učeben a odbor-
ných dílen jsme pořídili nové vyba-
vení. Zajistili jsme bezbariérovost 

prostorů, ve  kterých budou kurzy 
probíhat, včetně rekonstrukcí dvou 
výtahů a toalet. Areál školy jsme ješ-
tě oddělili od přilehlé komunikace 
živým plotem,“ doplňuje radní pro 
investice Václav Řehoř.

Novobydžovská, rychnovská a broumovská nemocnice dostanou nový plášť
Rada Královéhradeckého kra-

je vyhlásila tři veřejné zakázky 
na  stavební práce snížení ener-
getické náročnosti multiobo-
rového pracoviště DIGP v  Rych-
nově nad Kněžnou, nemocnice 
v Novém Bydžově včetně budovy 
zdravotní záchranné služby a tří 

objektů broumovské nemocnice 
za téměř 86 milionů korun.

Tyto tři projekty zahrnují pře-
devším novou fasádu, okna, dveře 
a samozřejmě efektivnější vytápě-
ní, aby nedocházelo k  úniku tep-
la z  budov. Multioborový pavilon 
DIGP v  Rychnově získá navíc i  no-

vou střechu. Předpokládáme, že by 
práce na  všech objektech mohly 
být zahájeny v  druhé polovině le-
tošního roku a  potrvají přibližně 
13 měsíců,“ řekl radní Václav Řehoř 
odpovědný za oblast investic.

Kraj na projekty využije dotaci 
z Operačního programu Životního 

prostředí ve výši 35 až 40 procent 
ze způsobilých nákladů. Před-
pokládaná výše dotace na  tyto 
projekty je celkem 14,5 milionu 
korun. Administraci projektu za-
jišťuje Centrum investic, rozvoje 
a inovací.  |

„Organizátorům neustále rostou náklady na pořádá-
ní akcí, které jsou pro kraj významné, mají zavede-
nou tradici a jsou důležité pro regionální kulturní 
život. O navýšení alokace v oblasti kultury jsme 
hodně usilovali, protože zájem o podporu kulturních 
akcí je velký. Jen letos jsme obdrželi žádosti za více 
jak šest milionů korun. Chceme tyto akce udržet, 
rozvinout jejich nabídku, aby  neustále zvyšovaly svoji prestiž a přitaho-
valy návštěvníky nejen z regionu, ale i z celé republiky.“ 

Martina Berdychová, náměstkyně pro kulturu a školství 

Celkové výdaje projektu dosáhly 
zhruba 11,5 milionu korun, z  čehož 
90 procent pokryla dotace z  Integro-
vaného regionálního operačního 
programu. Zbylou část hradil Králové-
hradecký kraj ze svých prostředků.  |

Kraj navýšil dotace na kulturní akce s trvalou záštitou na 5,35 milionu korun 
Rada Královéhradeckého kra-

je navýšila již schválenou částku 
3,85 milionu korun na  významné 
kulturní akce s  trvalou záštitou 
v roce 2020 o 1,5 milionu korun.

Rada kraje podporuje  čtyřiadva-
cet kulturních akcí, které patří mezi 
významné události našeho kraje. 
Rozdělením navýšených finanč-
ních prostředků se u  většiny žada-
telů zvýší částka poskytnuté dotace.

Královéhradecký kraj udělil tr-
valou záštitu do roku 2020 celkem 

24 kulturním událostem v  celém 
regionu. Mezi nejvíce podpořené 
akce patří například: Divadlo ev-
ropských regionů 600 tisíc korun, 
Mezinárodní festival nového cir-
kusu Trutnov 400 tisíc korun, Letní 
hudební festival Za  poklady Brou-
movska 390 tisíc korun, Jazz Goes 
To Town 350 tisíc korun, Jiráskův 
Hronov 350 tisíc korun, Hořické 
sochařské symposium Nábřeží 
sochařů v Hradci Králové 260 tisíc 
korun.  |

Zrekonstruované učebny navštívila náměstkyně Martina Berdychová a ředitel Centra investic, rozvoje a inovací Lukáš Korych.
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PŘÍSPĚVKy OPOZICE

Volí lidé ve volbách také úředníky?
Jsem členem 

Výboru pro 
kulturu a  pa-
mátkovou péči. 
Členy výborů 
jsou zastupite-
lé, zástupci po-
litických sub-
jektů zvolených zastupitelstvem 
(tedy s  přeneseným mandátem) 
s  hlasem poradním paní radní, 
vedoucí odborů a zaměstnanci. 

Jeden náš kolega radní, kte-
rého si vážím za  jeho práci, mi 
nedávno sděloval rozmáhající se 
jev. Nikým nevolení zaměstnan-
ci si přisvojují rozhodovat o  vě-
cech za politiky nebo připravovat 

předlohy tak, aby politikům zúži-
li manévrovací prostor či obvyk-
le sdělovat, že něco nejde. Slovo 
„nejde“ je mnohdy jen ambiva-
lentní výmluvou, že něco „ještě 
neumím připravit“.  

Výbor pro kulturu měl dopo-
ručit zastupitelstvu rozdělení 1,5 
milionu na dotace pro skvělé kul-
turní akce s trvalou záštitou rady. 
Kromě  festivalu R.A. Dvorského, 
který mi tu chyběl, jde  o skvělou 
zprávu pro kulturní akce. Obvyk-
lý postup je, že příslušný odbor 
zpracuje 4–5 vět shrnutí o před-
kládané akci, připojí její rozpo-
čet a  požadavek na  financování 
od  kraje. Výbor hlasováním ná-

Z reGionU

Titul pro nejlepšího EY Podnikatele roku 2019 Královéhradeckého 
kraje získal Josef Hronovský, majitel společnosti Hronovský, s. r. o.

Společnost EY s podporou hejt-
mana Královéhradeckého kraje 
Jiřího Štěpána a  ve  spolupráci 
s  Královéhradeckým krajem vy-
hlásila vítěze soutěže EY Podnika-
tel roku 2019 Královéhradeckého 
kraje. Stal se jím Josef Hronovský, 
majitel společnosti Hronovský,  
s. r. o. Společnost, která má výrob-
ní závody v Česku a Bulharsku, je 
předním výrobcem komponen-
tů pro automobilový průmysl 
a  zaměřuje se především na  pod-
volantové systémy, páčky a  inte-
riérové spínače. Její výrobky lze 
nalézt v  téměř každém evrop-
ském automobilu. 

Nezávislá porota, jíž předseda-
la Radka Prokopová ze společnosti 
Alca plast, která se svým manželem 
Františkem Fabičovicem obdržela 

titul EY Podnikatel roku 2018 České 
republiky v  minulém roce, ocenila 
u Josefa Hronovského cílevědomost, 
odvahu podnikat v  Česku i  v  zahra-
ničí, otevřenost inovacím a  novým 
technologiím a také aktivity v oblas-
ti společenské odpovědnosti.

V  Královéhradeckém kraji se 
vítěz regionálního kola vyhlašuje 

Podnikatel roku Josef Hronovský

vrhy posoudí, upraví a  navrhne 
zastupitelstvu. 

Pronikání nešvarů bruselské 
byrokracie je cítit už i v české kot-
lině na  krajích, ministerstvech, 
že si úředníci přisvojují navrho-
vat a  předurčovat rozhodování 
za volené zástupce. A i když řídící 
předseda je příliš liberální v říze-
ní, přesto si to členové nenechali 
líbit a  návrh přepracovali. Mám 
za to, že v parlamentní demokra-
cii mají odpovědnost za  rozho-
dování zvolení zástupci. Nevole-
ní odborníci posuzující projekty, 
ani úředníci či zaměstnanci úřa-
dů v  EU ani i  u  nás do  voleb ne-
chodí, netráví čas na  setkáních 

s lidmi ve svém volném čase, ne-
obětují se pro správu věcí veřej-
ných (politiku), nešidí své rodi-
ny či svou práci, aby přesvědčili 
a nabídli svou vizí občanům, aby 
pak šli do nejistého výsledku vo-
leb a s tím přerušili či ztratili za-
městnání. 

Proto vždy budu hájit právo 
kolegů s  mandátem rozhodovat 
a  držet se hesla klasika. Nemu-
sím s  vámi souhlasit, ale vždy 
budu hájit právo na  Váš názor. 
Je to právě 45 zastupitelů, rad-
ních a  hejtman, kdo má na  roz-
díl od úředníků mandát a nesou 
za rozhodování odpovědnost. | 

Miroslav Matějka, krajský zastupitel (SPO)

Společnost Hronovský, s. r. o. dnes zaměstnává téměř dva tisíce lidí a její 
roční obrat přesahuje 1,4 miliardy korun. Poslední roky Hronovský investuje 
nemalé prostředky do automatizace a robotizace napříč celým portfoliem 
a všemi výrobními závody. V investicích do nejmodernějších technologií 
hodlá pokračovat i do budoucna, nově na rozvoji automatizace spolupracuje 
i s Technickou univerzitou v Liberci. 

Vznikla Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje
Založení krajské destinační 

společnosti na  začátku března 
svými podpisy stvrdili starostové, 
předsedové oblastních destinač-
ních společností a  představitelé 
kraje, Asociace turistických infor-
mačních center ČR a  Krajské hos-
podářské komory Královéhradec-
kého kraje.

Úkolem Centrály cestovního ru-
chu Královéhradeckého kraje, z. s., 
bude koordinovat aktivity v oblasti 
propagace cestovního ruchu a uvá-
dět do  praxe strategii Královéhra-
deckého kraje v  této oblasti. Účast-
níci ustavujícího jednání schválili 
stanovy spolku a personální obsaze-
ní správní rady a kontrolní komise.

Mezi zakládající členy patří 
sedm měst - Hradec Králové, Brou-
mov, Dvůr Králové nad Labem, 
Hořice v  Podkrkonoší, Jičín, Ná-
chod a Nová Paka. Na založení de-
stinační společnosti se dále podílí 
Krajská hospodářská komora Krá-
lovéhradeckého kraje a  oblastní 
destinační společnosti.

Královéhradecký kraj se zalo-
žením vlastní destinační společ-
nosti připojuje k  většině krajů, 
které podobnou instituci na pod-
poru cestovního ruchu mají. Vý-
jimkou je Liberecký, Plzeňský 
a  Ústecký kraj, kde se se založe-
ním podobné organizace proza-
tím nepočítá.  |

teprve potřetí. V  předchozích le-
tech zde zvítězili Jiří Hlavatý, maji-
tel společnosti JUTA, a Josef Novák, 
majitel textilních závodů VEBA. Jiří 
Hlavatý získal i titul EY Podnikatel 
roku 2013 České republiky a repre-
zentoval Českou republiku na svě-
tovém finále soutěže v Monte Carlu 
v červnu 2014.  |
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Odložte mobily
Dítě přijaté a  milované matkou 

zažívá pocit vítězství a úspěchu, který 
se ve většině případů nemůže nena-
plnit. Takto nějak popisuje Zikmund 
Freud návod na to, jak se co nejlépe 

zhostit největší odpovědnosti, která 
nás v  životě potká. Výchovy dítěte. 
Freudova poučka je samozřejmě jas-
ná a  velmi jednoduchá. Život je ov-
šem pestrý a komplikovaný a každá 

NáZORy ZASTUPITELů

Kde je vůle, tam je cesta
V  současné 

době čelíme pro 
většinu z  nás 
dosud neznámé 
a  složité situaci. 
Ale věřím, že ji 
zvládneme. 

Přestože krizová opatření vyda-
ná vládou nejsou příjemná a ome-
zují náš komfort, jsou důležitá 
a prosím, respektujme je. Povinnos-

tí nás všech, činných ve  veřejném 
životě, je v  prvé řadě vytvářet pod-
mínky pro ty, kteří jsou v  první li-
nii a všechny ty, kteří zajišťují další 
služby spojené s věcmi nezbytnými 
pro každodenní život. Ale za úplně 
zásadní považuji osobní odpověd-
nost každého z nás k sobě samým, 
ke svým dětem i rodičům, ke všem 
ostatním lidem. Nepodceňujme 
hygienická opatření, svůj aktuální 

Domov pro seniory v Pilníkově navýšil přístavbou kapacitu 
o osm sociálních lůžek

Královéhradecký kraj otevřel 
přístavbu Domova pro seniory 
v  Pilníkově za  více jak 15 milio-
nů korun. Kraj tím rozšířil uby-
tovací kapacity o  osm nových 
sociálních lůžek. Stavební práce 
trvaly jeden rok. V  plánu je další 
výstavba za  přibližně 135 milio-
nů korun. 

„V druhém patře objektu vznik-
la nová centrální chodba a  čtyři 
pokoje včetně sociálního zázemí. 
Vytvořili jsme také venkovní te-
rasu s výhledem na město. Klienti 
tak mají kde odpočívat a  nabírat 
energii,“ říká náměstek hejtmana 
Vladimír Derner.

Díky přístavbě se také zvýšil 
komfort klientů. „Pokoje jsou mo-
derní, prostorné a  plné nových 
technologií. Zároveň může perso-

nál plně využívat různá zvedací 
zařízení, se kterými se dostanou 
až k  lůžku. Vzniklo i  sociální zá-
zemí pro imobilní klienty včetně 
nové koupelny s moderní vanou,“ 

pochvaluje si přístavbu ředitel-
ka domova pro seniory Markéta 
Gábrišová.

Královéhradecký kraj má s  do-
movem další plány. „V  současnos-

ti pracujeme na  studii kompletní 
rekonstrukce stávající budovy, 
kde by stavebními úpravami mělo 
vzniknout dalších devět pokojů. 
Chceme navíc postavit novou bu-
dovu o  kapacitě 41 nových lůžek 
v  hodnotě přibližně 135 milionů 
korun bez DPH,“ představuje plány 
radní Václav Řehoř.    

Královéhradecký kraj zaplatil 
ze svého rozpočtu za  projekt více 
jak 15 milionů korun včetně DPH. 
Zhotovitelem přístavby je PS – 
STAV Náchod.

Domov pro seniory Pilníkov 
momentálně disponuje celkem 
45 lůžky, jeho zřizovatelem je Krá-
lovéhradecký kraj. Posláním do-
mova je poskytovat každodenní 
individuální pomoc a podporu se-
niorům starším 60 let.  |

Otevření přístavby v Pilníkově se zúčastnil i náměstek pro sociální věci Vladimír Derner.

zdravotní stav, neporušujme vyda-
ná nařízení, ale také nezapomínej-
me žít. Nepodléhejme panice, která 
nás zažene do  nebezpečné spirá-
ly. Pomáhejme si, mysleme na  ty 
nejslabší, hledejme nové cesty, jak 

i v této situaci najít pozitivní výzvy 
a  možnosti a  sdílejme je s  ostatní-
mi. Kde je vůle, tam je cesta.

 
Martin Červíček, první náměstek hejtmana 
(ODS)

informUjeme

Reakce na článek „Není opozice jako opozice” Moniky Štayrové (ANO 2011)
Ejhle, jsme slavní! Píšou o  nás 

v  magazínu Královéhradeckého  
kraje. Škoda jen, že věci, které tam 
o nás Monika Štayrová tvrdí, vůbec 
nejsou pravda. Prosím vás pěkně, 
z  Hořic nikdo žádného investora 
nevyháněl. Jen jsme se rozhodli tr-
vat na tom, že řádný hospodář svě-
řený majetek neprodává za třetinu 
odhadní ceny. Hlasovali jsme proti. 
Pět z dvaceti zastupitelů. 

Návrh vedení města pro-
dat 34  000m2 průmyslové zóny 
na  dohled od  budoucí dálnice 
za  110 Kč/m2 bezpečně prošel 
a  investor tak mohl realizovat 
tento investiční záměr, přesto 
od záměru pozemek koupit o pár 
týdnů později odstoupil. Ve svém 
prohlášení tento krok zdůvodnil 
nepříznivým vývojem ekonomi-
ky a velmi tvrdě nastavenou kup-

ní smlouvou. Snaha nasadit psí 
hlavu opozičním zastupitelům 
je laciný alibismus vedení města. 
My jsme neměli snahu, natož ani 
politickou moc, hatit investiční 
záměr kohokoliv. Kdo to nevidí, 
si buď sedí na vedení, nebo vědo-
mě lže. Nakonec to celé dopadlo 
ke  spokojenosti všech. Ten samý 
investor koupil opuštěnou Karo-
su neboli Karbox, nejpalčivější 

brownfield ve městě, a bude pod-
nikat tam. 

Paní Štayrová, zkuste se ve svém 
příštím sloupku věnovat téma-
tům, která se týkají vašeho man-
dátu a o kterých máte správné in-
formace.  |

MIvan Doležal, Leona Vorlová, 
Zdeněk Lhota, Jana Šedová, Hugo Trkal

a Martin Křovina, hořičtí zastupitelé 
zvolení za ODS s podporou Svobodných
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NáZORy ZASTUPITELů

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

Kulový blesk III
Hlavní město 

státu New York 
je? Přemýšlejte… 
stotisícové Alba-
ny. A hlavní město 
Švýcarska, tak to 
ani není. Jen or-
gány konfederace zasedají v  Bernu, 
tedy nikoli ve velkém Curychu nebo 
aspoň Ženevě či Basileji. Co mají spo-
lečného nejúspěšnější demokracie 
svých kontinentů? Decentralizaci.

U  nás se povedlo vymístění vr-
cholných soudů do  Brna. Pokud 
respektujeme Malou Stranu jako 
tradiční střed země pro lokaci 
ústavních orgánů, zbývají nám cen-
trální orgány státní správy a  velké 
státní organizace. V  Praze je nar-
váno – ostatně vláda plánuje no-
vou administrativní čtvrť. A pak by 
v  centru mohly vznikat nové byty, 
snížila by se tam drahota bydlení 
a  poptávka na  trhu práce. Naopak 

vnější kraje se vylidňují, mladí se 
po  studiích nevracejí. Jak ukazují 
zahraniční zkušenosti, čtvrtina za-
městnanců se přestěhuje s úřadem. 
A  hodně tak zbude na  místní. Do-
mnívám se, že minimálně tři sídla 
by mohla být v našem kraji. 

Správa železnic plní funkci vlast-
níka a  provozovatele drah ve  vlast-
nictví státu. V  Královéhradeckém 
kraji se nám nabízí některá velká 
budova v pevnosti Josefov, tedy Jaro-
měř. Brzo sem povede dálnice a je tu 
i elektrifikovaná trať, rychlé spojení 
do Pardubic, kde je dopravní fakulta. 

Přímo do  Hradce Králové by 
se hodil Státní úřad pro kontrolu 
léčiv, jsou tu tři farmaceutické fa-
kulty. Nové sídlo vědecké Grantové 
agentury by mohlo být v bloku je-
zuitských budov v Jičíně.

Rudolf Cogan, radní pro oblast financí 
(STAN+VČ)

Kraj je dobrým hospodářem
Úkolem fi-

nančního výbo-
ru, jehož jsem 
předsedou,  je sle-
dovat hospodaře-
ní kraje a jeho or-
ganizací a  hledat 
řešení, kde by se dalo ušetřit. Občas 
se totiž stane, že v rozpočtu pláno-
vaná akce s přiděleným finančním 
krytím se neuskuteční, nebo je od-
ložena, většinou z důvodů různých 
odvolání proti všemu možnému. 
Finance vyčleněné z  vlastních 
zdrojů kraje proto pružně převádí-
me rozpočtovými změnami na jiné 
akce, které se daří realizovat. Prio-
ritou je využívat vlastní finanční 
zdroje než si brát bankovní půjčky. 
Daří se nám investovat do  zdra-

votnictví, silnic, škol a  sociálních 
zařízení a  přesto již rok nemáme 
žádné dluhy. Ty předchozí se nám 
podařilo splatit. Někteří opozič-
ní zastupitelé vyjádřili podiv nad 
tím, že do rozpočtu roku 2020 jsme 
začlenili 400 milionů půjčku v sou-
vislosti s výstavbou nemocnice Ná-
chod. Jenže ta půjčka určitě bude 
daleko menší, právě díky včasným 
převodům financí v  rozpočtu kra-
je. Je určitě špatně, když kraj, měs-
to nebo obec mají hodně peněz 
na  účtu a  zároveň velké bankovní 
dluhy. Zeptejte se na  to tam, kde 
bydlíte a své názory mi napište na  
m.sommer@kr-kralovehradecky.cz.

 
Milan Sommer, předseda Výboru finančního 
(TOP09)  

Krajské dotace podpoří aktivity škol      
Zastupitelstvo 

Královéhradec-
kého kraje vyčle-
nilo pro rok 2020 
na  podporu dvou 
dotačních ob-
lastí, ve  kterých 
jsou školy a  škol-
ská zařízení primárními žadateli 
4 300 000 Kč. V oblasti vzdělávání byly 
vypsány 3 dotační programy. „Rozvoj 
nadání“, ve  kterém jde především 
o  vytváření podmínek pro rozvoj 
nadání žáků s  celkovým objemem 
finančních prostředků 300  000 Kč. 
Dotační program „Etická výchova“ 

je součástí Projektu etického vzdělá-
vání Královéhradeckého kraje (pro 
období 2018-2020) s  finanční dotací 
500  000 Kč. Ten přispívá k  podpoře 
etické výchovy ve  školách. V  oblasti 
„Inovace ve vzdělávání“ kraj podpoří 
v  celkové částce 2  000  000 Kč projek-
ty zejména v  oblasti polytechnické 
výchovy a  zlepšení výsledků vzdě-
lávání zefektivněním vyučovacího 
procesu prostřednictvím širšího za-
pojení digitálních technologií do vý-
uky. Na dotační oblast „Prevence rizi-
kového chování a zdravý životní styl 
žáků“ je vyčleněno z  rozpočtu Krá-
lovéhradeckého kraje 1  500  000 Kč. 

Za šíření koronaviru hrozí i kriminál 
Vláda (média 

aj.) nás ve  dne 
v  noci (správně) 
poučují o  nebez-
pečí, o  prevenci 
a opatřeních, včet-
ně sankce (až 3. 
miliónové). To je chvályhodné! Avšak 
zarážející je, jak někteří lehkovážně 
hazardují s  naším zdravím – a  ne-
zdravě riskují. Takže já stručně připo-
jím PREVENCI TRESTNĚPRÁVNÍ:

V  trestním zákoníku jsou skut-
kové podstaty trestného činu šíře-
ní nakažlivé lidské nemoci (v  § 152 
úmyslný a v § 153 TrZ stačí i tzv. ne-
vědomá nedbalost) - koronavir SARS-
-CoV-2 v  seznamu těchto chorob je. 
Aktuálně upozorňuji, že k  postihu 
stačí i  zvýšení nebezpečí nákazy 
v místech, kde se již vyskytuje v epi-
demické podobě, a  to mj. i  nedodr-
žováním hygienických požadavků, 

nedodržováním opatření při před-
cházení vzniku a šířením infekčních 
onemocnění, porušením zákazu 
cestování nebo karantény apod. 
Pachatelem může být osoba v  ka-
ranténě apod., která úmyslně nedo-
drží příslušné povinnosti, omezení 
nebo zákazy, přičemž stačí, že věděl 
o možném ohrožení zdraví či života - 
a „byl s tím srozuměn“. Trestní sazby 
jsou stupňovány podle následku až 
po možný desetiletý či dokonce dva-
náctiletý trest vězením při nedba-
lostním způsobení smrti. No, je to 
tak na 2-3 stránky A4, takže zájemci 
si mohou počíst v TrZ. „Mí“ studenti 
trestního práva Katedry sociální pa-
tologie a sociologie už to znají. Snad 
bude naše TŘÍDA BEZ COVIDA :-)

Vy se mějte hlavně ZDRAVĚ 
a OBEZŘETNĚ…! 

Miroslav Antl (BEZPP za ČSSD)

Podpořeny budou projekty v oblasti 
specifické prevence rizikového cho-
vání a  předcházení, minimalizace 
výskytu rizikového chování včetně 
podpory rozvoje zdravého životního 
stylu ve  školách. 

Jedná se o  účelně vynaložené 
finance kraje pro zvyšování vědo-

mostní a etické úrovně i zdravého 
životního stylu našich dětí. Mezi 
školy zřizované krajem byla na tyto 
účely vyčleněna částka 11 milionů 
korun.

 
Edita Vaňková, předsedkyně Výboru pro 
výchovu, vzdělání a zaměstnanost (ČSSD)

situace je něčím 
zvláštní a  origi-
nální a  mnohý 
rodič si s  ní neví 
rady. Nedávno 
jsem měl možnost 
shlédnout webi-
nář Kateřiny Králové o „nevýchově“. 
Myslím, že je to výborný tip pro ka-
ždého, kdo chce svoji rodičovskou 
„kvalifikovanost“ rozvinout a  zlep-
šit. Být dobrým rodičem nejde samo 
od  sebe. Chce to důslednost, trpěli-
vost a  lásku a  hlavně hodně času. 
Dost dobrý důvod odložit mobil 

a věnovat pozornost svým blízkým, 
dětem pak obzvlášť.

Dobrá rodina je základem utvá-
ření dobrých vztahů i v širší společ-
nosti. Proto se i náš kraj snaží spolu-
vytvářet prostředí přátelské rodině. 
Například prostřednictvím rodin-
ných pasů podporujeme  možnosti 
rodin pro společné trávení volného 
času. Buďte spolu, vnímejte se a spo-
lečný čas prožijte tak, abyste všichni 
na tyto chvíle rádi vzpomínali.

 
Vladimír Derner, náměstek pro sociální 
oblast (KDU-ČSL)
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Vyluštěte křížovku a soutěžte s námi o dárek. Zašlete nám tajenku do 17. dubna 2020 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: Jana Leinerová (Hradec Králové), Dušan Bača (Josefov), Jiří Fišer (Náchod). 
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SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA

Nemocnice Královéhradeckého kraje vykázaly v loňském roce zisk
Nemocnice Královéhradecké-

ho kraje dosáhly v  loňském roce 
mimořádně úspěšného ekono-
mického výsledku.  Zdravotnický 
holding Královéhradeckého kraje 
vykázal v  součtu výsledků všech 
svých společností zisk 43,3 milio-
nu korun. 

Největšího zisku dosáhla v loň-
ském roce Oblastní nemocnice Ná-
chod a  Královéhradecká lékárna. 
Žádná z holdingových společností 
v loňském roce nevykázala ztrátu. 

„S  potěšením mohu konstato-
vat, že nastavený trend společné-
ho vyjednávání se zdravotními 
pojišťovnami, stejně jako loňské 

organizační a  personální změny 
ve  vedení krajského zdravotnictví, 
přinesl své ovoce,“ představil vý-
sledky nemocnic loňského roku 
náměstek hejtmana pro oblast 
zdravotnictví Aleš Cabicar.

Na  základě předběžných vý-
sledků skončila v  porovnání hos-
podaření jednotlivých společností 
zdravotnického holdingu s největ-
ším ziskem Oblastní nemocnice 
Náchod a  to 18,1 mil., dále Králo-
véhradecká lékárna s  13 mil., Ob-
lastní nemocnice Trutnov 5,4 mil., 
Městská nemocnice Dvůr Králové 
nad Labem 4,1 mil a nemocnice Ji-
čín 2,3 mil. korun. 

„Loňský rok byl skutečně zcela 
mimořádný. Jde o celkové zlepšení 
o 75,7 milionu korun. V roce 2018 to-
tiž nemocnice hospodařily se ztrá-
tou 32,4 mil. Kč. Loňská situace se 
v  letošním roce opakovat již nebu-

de, do letošních výsledků se promít-
ne jak snížený závazek veřejné služ-
by, tak zvýšené náklady na  mzdy 
našich zaměstnanců, a  v  nepo-
slední řadě už dnes můžeme zcela 
jistě hovořit o  dopadu koronaviru 
na  zhoršené hospodaření nemoc-
nic, neboť náklady nemocnic ros-
tou strmě vzhůru a  ambulantní 
produkce je omezena za  účelem 
bariérových opatření. Přesto dále 
pokračujeme v  trendu efektivního 
společného vyjednávání a  řízení 
našich organizací,“ dodala předsed-
kyně představenstva Zdravotnické-
ho holdingu Královéhradeckého 
kraje Ivana Urešová. |

Náměstek pro zdravotnictví Aleš Cabicar


