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U nás v kraji
www.kr-kralovehradecky.cz listopad 2020

Nový pavilon jičínské nemocnice má zelenou. Kraj vyhlásil tendr na zhotovitele
Radní Královéhradeckého kraje 

schválili vyhlášení veřejné zakáz-
ky na zhotovitele stavebních prací 
nového pavilonu Oblastní nemoc-
nice Jičín. Nejvyšší cenová nabíd-
ka veřejné zakázky může být 534 
milionů korun bez DPH. V  ceně je 
také opce ve výši 60 milionů korun 
na vybudování náhradního zdroje 
energie. Stavební práce by mohly 
začít na jaře roku 2021. 

„V  souladu se zadáním veřejné 
zakázky nejprve dojde k  demolici 

stávajícího pavilonu A, na  jehož 
místě vznikne nová moderní bu-
dova. Součástí bude také jednopod-
lažní spojovací koridor navazující 
na  stávající krček mezi pavilony 
D a  E. Se zahájením prací bychom 
chtěli začít v  březnu příštího roku 
s termínem dokončení do 20 měsí-
ců od doručení výzvy k plnění,“ uve-
dl končící radní pro oblast investic 
a  majetku Václav Řehoř s  tím, že 
nejvyšší možná nabídka veřejné za-
kázky může být 534 milionů korun 

bez DPH. Příslib financí pro nový 
jičínský pavilon schválili 14. září 
krajští zastupitelé.

V  podzemním podlaží nového 
objektu budou sklady, strojovny, 
šatny, magnetická rezonance a  la-
boratoře. V  prvním nadzemním 
podlaží bude vstup, transfúzní 
stanice, hematologie, odběrový 
úsek a interní ambulance a porad-
ny. V  druhém patře projekt počítá 
s  Centrem klinických laboratoří 
a  ve  třetím s  hemodialýzou. Staci-

onář onkologie a  technické míst-
nosti budou ve  větší části čtvrtého 
nadzemního podlaží. V pátém pat-
ře, tedy v  podstřešních prostorech, 
budou strojovny vzduchotechniky.

Po  dokončení stavebních prací 
dojde ke  kolaudaci kompletního 
díla a spuštění zkušebního provozu 
v délce 10 týdnů. Po jejím dokonče-
ní zde najdou odpovídající zázemí 
nejen pacienti, ale také zdravotnic-
ký personál v odvětvích onkologie, 
interny, dialýzy či mikrobiologie. |

V Královéhradeckém kraji na zkoušku vyjel mobilní vůz České pošty
Česká pošta v  říjnu vyslala do  Královéhradeckého kraje první vůz mo-

bilní pošty. V přestavěné dodávce klienti získají veškeré základní poštovní 
i finanční služby, které by dostali i v kamenné pobočce. Tímto krokem chce 
Česká pošta udržet dostupnost svých služeb i  v  nejmenších obcích. Kraj 
tuto iniciativu vítá a podporuje. 

Česká pošta pro pilotní program mobilní pošty vybrala Královéhradecký 
a Moravskoslezský kraj. V Královéhradeckém kraji bude pojízdná pobočka vyjíž-
dět z Dobrušky a pravidelně zajíždět do Pohoří, Bačetína a Semechnic. Dodávka 
bude stát v každé obcí poblíž obecního úřadu, v Pohoří u místní základní školy.

Jízdní řád a  doplňující informace naleznete na: www.ceskaposta.cz/
mobilni-posta |
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Volby v Královéhradeckém 
kraji vyhrála koalice ODS, 
Východočechů a STAN  

Ve dnech 2. a 3. října se uskuteč-
nily volby do  krajských zastupi-
telstev. V  Královéhradeckém kraji 
vyhrála koalice ODS, STAN a Výcho-
dočeši se ziskem 12 mandátů. Dva-
náct křesel získalo i  druhé ANO. 
Třetí Piráti získali sedm zastupite-
lů. Po  čtyřech mandátech získaly 
koalice ČSSD a Zelených, lidovecká 
Koalice pro Královéhradecký kraj 
a  také koalice Spojenci pro Krá-
lovéhradecký kraj složená z  TOP 
09, HDK a LES. Zbývající dva man-
dáty získala SPD. V době uzávěrky 
U nás v kraji bylo datum ustavují-
cího zastupitelstva naplánováno 
na pondělí 2. 11. 2020.

Vyhledávač pomůže 
s hledáním volných kapacit 
pro testy na Covid-19      

Na  webu www.covtest.cz si 
lidé mohou v  reálném čase hle-
dat volné časy a  místa na  tes-
tování Covid-19. Projekt vznikl 
jako vyhledávač volných kapacit 
na  testy Covid-19, jehož data se 
každých pět minut aktualizu-
jí. Aplikace umožňuje vyhledat 
volné kapacity podle druhu tes-
tu (samoplátce či žádanka), data 
a kraje, dále zvolit odběrové mís-
to (nemocnice, laboratoř). Vyhle-
dávání na webu covtest.cz je zce-
la zdarma a  nevyžaduje žádnou 
registraci.

Nepřišlo vám některé číslo 
U nás v kraji?     

Magazín U  nás v  kraji vychází 
každý měsíc v roce kromě srpna a  
je distribuován do  každé domác-
nosti v  Královéhradeckém kraji. 
Pokud jste aktuální číslo zpravo-
daje nedostali do  schránky, volej-
te na  telefonní číslo 495 817 111, 
nebo nám napište na email: una-
svkraji@kr-kralovehradecky.cz 
nebo poštou na  adresu: Tiskové 
oddělení KÚ Královéhradeckého 
kraje, Pivovarské náměstí 1245, 
500  03 Hradec Králové s  heslem 
REKLAMACE. Do  zprávy uveďte 
vaši adresu a my zařídíme nápra-
vu. Magazín si můžete přečíst také 
na  webových stránkách Králové-
hradeckého kraje.

krátce z kraje zLePŠUjeMe

Královéhradecký kraj připravuje sanaci tří 
svahů nad silnicemi v Krkonoších

Radní Královéhradeckého kra-
je schválili vypracování a  podání 
žádosti o  dotaci na  stabilizování 
a  sanaci tří svahů nad silnicemi 
v regionu. Jedná se o skalní masi-
vy ve  Svobodě nad Úpou, Čermné 
a Herlíkovicích.

„Rada pověřila Centrum inves-
tic, rozvoje a  inovací přípravou 
a  podáním žádostí o  podporu 
do aktuální výzvy Operačního pro-
gramu Životní prostředí. Naším 
cílem je provést stabilizaci a sanaci 
tří svahů nad silnicemi druhé třídy 
ve  Svobodě nad Úpou a  Herlíko-
vicích a  silnicí třetí třídy v  Čerm-
né. Situaci pečlivě monitorujeme 
na  všech krajských komunika-
cích, mým cílem je ale předcházet 
možnému uzavření daných úseků, 
kdyby se svah nad nimi stal nesta-
bilním, abychom pak nemuseli 
ve spěchu hledat náhradní řešení,“ 

Kraj vyvěsil vlajku Běloruska na znamení podpory tamních 
občanů

Královéhradecký kraj před 
svým sídlem vyvěsil historickou 
vlajku Běloruska na  podporu 
tamních občanů, kteří veřejně ne-
souhlasí s  výsledkem prezident-
ských voleb. Stalo se tak symbo-
licky v den 82. výročí Mnichovské 
dohody. 

O  vyvěšení vlajky rozhodlo 
krajské zastupitelstvo na svém po-
sledním zasedání 14. září. Podnět 
předložil předseda krajského fi-
nančního výboru Milan Sommer. 
Zastupitelé se na  základě jeho 
návrhu usnesli na  tom, že jsou 
znepokojeni politickou situací 
v Bělorusku a odsuzují represivní 
postup běloruské policie a dalších 
orgánů vůči občanům.

„Chceme pomoci Bělorusům, 
kteří se postavili zlu, co mají doma. 
Jednou ze špatných lidských vlast-
ností je lhostejnost. Jsem hrdý 
na to, že krajští zastupitelé nejsou 
lhostejní k  tomu, co se v  Bělorus-
ku děje. Nelíbí se nám, jak se tam-

ní režim chová k  vlastním lidem. 
Z  Hradce Králové je do  Minsku 
stejně daleko jako do Paříže, to by 
si lidé a  hlavně politici měli uvě-
domit. Naše diplomacie by měla 
učinit ráznější kroky, měla by se 
ozvat,“ řekl bývalý zastupitel kraje 
Milan Sommer.

K vyvěšení běloruské vlajky před 
sídlem Královéhradeckého kraje 
došlo symbolicky 82 let od  pode-
psání Mnichovské dohody z  roku 
1938 o  postoupení pohraničních 
území tehdejšího Československa 

Německu. Historická bílo-červeno-
-bílá vlajka Běloruska vlála týden 
na  oficiálním stožáru Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje.

Protesty v  Bělorusku vypukly 
po  sporných prezidentských vol-
bách z  9. srpna, po  nichž byl jas-
ným vítězem vyhlášen dosavadní 
prezident Alexandr Lukašenko. 
Tamní opozice podobně jako EU 
ale výsledky hlasování neuznává 
a považuje je za zfalšované. Režim 
proti demonstrantům a  opozici 
postupuje represivně. | 

uvedl končící 1. náměstek pro do-
pravu Martin Červíček.

Ve  stávající výzvě Ministerstva 
životního prostředí ČR je aloková-
no 100 milionů korun. Státní pod-
pora může činit až 85 % ze způso-
bilých nákladů projektu.

V  Čermné plánuje Královéhra-
decký kraj zajištění skalního sva-
hu podél komunikace III/32549, 
a to pomocí zárubní zdi z kamene 
vysoké 1,75 až 6 metrů. Podle pro-
jektové dokumentace bude pro-

jekt stát téměř pět milionů korun 
s DPH.

Skalní svah nad silnicí II/295 
v Herlíkovicích plánuje kraj zpev-
nit pomocí gabionu a  zajištění 
svahu ocelovou sítí. V této chvíli se 
dokončuje projekt a koncem příš-
tího týdne podaná žádost o  sta-
vební povolení. Předpokládané 
náklady jsou zatím ve výši 20–25 
milionů korun, ale tuto částku 
upřesní dokončovaná projektová  
dokumentace.

Královéhradecký kraj plánuje 
také sanovat skalní svah naproti 
hotelu Prom ve Svobodě nad Úpou 
a zpevnit jej opěrnou zídkou. Mezi 
uvažovanými variantami je gabi-
onová zeď, očištění svahu, odstra-
nění náletů a  zajištění ocelovou 
sítí. Celkové náklady podle projek-
tové dokumentace jsou 5,1 milio-
nu korun včetně DPH. |
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rozhledna na Velké Deštné. Foto Michal Fanta

PoDPorUjeMe  

Domov důchodců Lampertice rozšíří své kapacity  

Krajskou stavbou roku 2020 je rozhledna na Velké Deštné
Jeden z nejnavštěvovanějších tu-

ristických cílů v  Orlických horách 
– nová rozhledna na Velké Deštné – 
se může pyšnit titulem Stavba roku 
2020 Královéhradeckého kraje. Roz-
hodla o  tom odborná porota, která 
udělila ještě pět dalších ocenění. 
O titul se letos ucházelo 15 staveb. 

Čestné uznání získala revitaliza-
ce Muzea východních Čech v Hradci 
Králové, rekonstrukce kina Biograf 
Český ráj v Jičíně, rekonstrukce mos-
tu M3 v Safari Dvůr Králové a hradec-
ké schodiště Bono Publico. K udělení 
zvláštní ceny přesvědčila odbornou 
porotu přestavba Základní školy Tri-
vium Plus v Dobřanech.

„Tato soutěž upozorňuje širokou 
veřejnost na  to, že moderní archi-
tekturu v  Královéhradeckém kraji 

nemusíme spojovat pouze s  Janem 
Kotěrou nebo Josef Gočárem, ale že 

i v současnosti zde vzniká celá řada 
pozoruhodných novostaveb. Nemé-

ně důležité jsou ovšem také citlivé 
a  odborně provedené rekonstrukce 
a  revitalizace, které vracejí domi-
nantám našich měst a  obcí jejich 
původní nádheru,“ uvedl bývalý 
hejtman Jiří Štěpán.

Slavnostní vyhlášení výsledků 
17. ročníku soutěže se uskutečnilo 
na  začátku října v  sídle Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje.

Do soutěže bylo letos přihlášeno 
15 staveb. Vedle Královéhradeckého 
kraje je pořadatelem soutěže Česká 
komora autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, Čes-
ký svaz stavebních inženýrů, Svaz 
podnikatelů ve stavebnictví a Česká 
komora architektů. Soutěž se poprvé 
konala v  roce 2004. V  loňském roce 
zvítězila smuteční síň v Broumově. |

Královéhradecký kraj zahá-
jil rekonstrukci dvou objektů 
bývalé ubytovny v  nedalekém 
Žacléři. Investice za  téměř 145 
milionů korun rozšíří kapacitu 
Domova Důchodců v  Lamperti-
cích o 52 sociálních lůžek. Termín 
ukončení stavebních prací je plá-
nován na prosinec 2021. 

„Stávající objekt je stavebně 
i  provozně rozdělen na  dvě části. 
Severní část kompletně zrekon-
struujeme, bude mít jedno pod-
zemní a  čtyři nadzemní podlaží. 
Jižní část však musíme kvůli špat-
nému stavu zdemolovat a  vysta-
vět zcela nově, s návazností a pro-
pojením se stávající severní částí. 
Celou stavbu zrealizujeme v jedné 
etapě a  ukončení stavebních pra-
cí plánujeme v  prosinci příštího 
roku,“ uvedl končící radní Václav 
Řehoř odpovědný za  krajské in-
vestice.

Zhotovitelem stavby za  nece-
lých 122 milionů korun bez DPH 
je společnost BAK. Vedle samotné 
rekonstrukce budov, kterou hra-
dí Královéhradecký kraj, se na  fi-
nancování podílí i  město Žacléř 
v  podobě veškerých venkovních 
úprav a rekonstrukcí zpevněných 
ploch. Na  stávajících pozemcích 

vzniknou i  parkovací místa pro 
návštěvníky domova. 

Domov důchodců v  Lamperti-
cích poskytuje služby lidem, kteří 
vzhledem ke  svému věku, zdra-
votnímu stavu a  situaci v  rodině 
nemohou žít ve  svém přirozeném 
prostředí. V novém objektu blízko 
Žacléře budou k  dispozici jedno-
lůžkové a dvojlůžkové pokoje včet-
ně kompletního zázemí. 

„Navýšíme tak kapacitu do-
mova důchodců o  52 sociálních 

lůžek. Nové zařízení kromě tr-
valých lůžek pro klienty se sta-
řeckými demencemi nabídne 
i dočasné odlehčovací pobyty pro 
seniory, o  které pečují rodinní 
příslušníci v  domácím prostředí 
a potřebují zajistit péči o seniora 
na  určitou dobu,“ doplnil končí-
cí náměstek hejtmana Vladimír 
Derner odpovědný za oblast soci-
álních věcí.

Domov důchodců Lamperti-
ce je v  provozu již od  roku 1905 

a  původně sloužil pro vysloužilé 
horníky. V současnosti poskytuje 
své služby 52 klientům a  po  do-
končení výstavby v Žacléři zůsta-
ne jeho provoz zachován. Dojde 
však k  přesunu kuchyňského 
i  prádelenského provozu do  no-
vého objektu v Žacléři. Zde vznik-
ne nová moderní kuchyň s  vý-
vařovnou a  prádelna se sklady. 
Jejich provoz zároveň bude slou-
žit současným klientům domova 
v Lamperticích. |
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Chraňte sebe +
chraňte ostatní!
Vybudujme společně síť, která nám pomůže 
efektivně čelit epidemii COVID-19.

Díky eRoušce můžeme včasně a anonymně varovat ostatní lidi, kteří se mohli 
nakazit. Zabráníme tak dalšímu nevědomému šíření viru.

Stáhněte si aplikaci 
eRouška, nebo navštivte 
www.erouska.cz.

Aplikace používá Bluetooth 
LE a Apple/Google protokol 
pro rozpoznání blízkosti a 
uložení ostatních zařízení 
s nainstalovanou eRouškou.

Pro maximální zabezpečení 
dat eRouška neukládá 
osobní údaje. Zaznamenává 
pouze čas, blízkost a 
anonymní identifikátor. 
Nezná přitom vaši polohu. 

Pokud se někdo nakazí a 
používá eRoušku, hygiena 
mu zašle unikátní kód. Ten 
mu v aplikaci odemkne 
možnost anonymně 
varovat ostatní uživatele.

eRouška zobrazí 
upozornění uživatelům, 
u kterých vyhodnotí, že 
byli s nakaženým po 
kritickou dobu v kontaktu.

Upozornění uživatele 
navede, jak má dále 
postupovat a jaká 
hygienická opatření má 
dodržovat.
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Brány Safari Parku ve Dvoře Králové na čas omezila vládní opatření, jenže zvířecí obyvatelé 
každý den potřebují potravu i péči ošetřovatelů. Chcete svým zvířecím oblíbencům pomo-
ci? Můžete je pozvat na oběd či svého největšího oblíbence dokonce adoptovat. Podpoříte 
tak provoz celé zoologické zahrady, která je oblíbeným cílem rodin s dětmi, školních tříd 
i návštěvníků našeho kraje. Pozvěte zvíře na oběd: https://safaripark.cz/obed

V Bartošovicích v Orlických horách se na začátku září otevřela škola pro hendikepované 
děti. Nové prostory umožnily rozšířit počet žáků a nabízejí dětem příjemné a pohodlné 
místo, kde se mohou vzdělávat téměř v domáckém prostředí. Výuka zde začala letos v září. 
Výstavbu pomohl financovat Královéhradecký kraj částkou pět milionů korun. 

V Jaroměři byla otevřena zbrusu nová hasičská stanice. Její výstavba trvala šestnáct 
měsíců a stála 82,2 milionu korun. Budova stojí na místě původního objektu v ulici 
Na Valech a slouží profesionálním i dobrovolným hasičům. Po dobu výstavby nové sta-
nice sídlila profesionální výjezdová jednotka i s technikou v pronajatém objektu bývalé 
kotelny v ulici Hradecká. Zde vyrostla provizorní malá stanice vystavená z UNIMO buněk.

FOtOgraFICKy

Nad Pivovarským náměstím 8. října zavlála sokolská vlajka. tento den si celá země 
připomněla Památný den sokolstva, který je poctou všem členům a členkám Sokola, 
kteří během téměř 160 let existence spolku obětovali své životy v boji za svobodu, 
demokracii a samostatnost.

Je to potvrzené, máme kvalitní krajské nemocnice. Všechny nemocnice kraje úspěšně 
prošly akreditačním šetřením a získaly certifikát o udělení akreditace. Je vizitkou 
kvality poskytované péče, profesionality a odpovědnosti v přístupu k pacientům.
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Školní stáje v Kostelci nad Orlicí projdou rekonstrukcí 
Žáci Střední zemědělské školy 

a  středního odborného učiliště 
v Kostelci nad Orlicí by za několik 
let mohli využívat nové odborné 
učebny a  zázemí v  objektu býva-
lých stájí v  areálu školy. Ten by 
měl po  rekonstrukci v  hodnotě 
okolo 35 milionů korun bez daně 
opět sloužit potřebám praktické 
výuky zemědělských oborů.

Rada Královéhradeckého kraje 
schválila vypsání veřejné zakázky 
na zpracování projektové dokumen-
tace. Její předpokládaná hodnota 
činí 1,65 milionu korun bez DPH.

„Budova se nachází v  areálu 
praktické výuky zemědělských obo-
rů v Komenského ulici a je součástí 
památkově chráněné části města 
Kostelce nad Orlicí. Samotná budo-
va z  konce 19. století ale chráněna 

není. Stávající prostory jsou nevyho-
vující. Při rekonstrukci preferujeme 
technická řešení, která napomáhají 
udržitelnému hospodaření s vodou 
a budou energeticky úsporná,“ uve-
dl bývalý radní Václav Řehoř odpo-
vědný za  oblast investic a  majetku 
s tím, že projektová dokumentace se 
bude zpracovávat podle již existují-
cí architektonické studie.

V  podkroví objektu by měly 
vzniknout čtyři nové praktické 

učebny a kabinet. V přízemí bude 
modernizované zázemí pro žáky, 
a  to šatna a  umývárny. Doplní je 
přístavba venkovní odborné učeb-
ny, recyklační skleník pro výuku 
moderního způsobu ekologické-
ho pěstování rostlin a nový seník. 
V přízemí zůstanou garáže drobné 
mechanizace a  sklady. Zachován 
bude také sklep a  celkový cha-
rakter původního objektu z  roku 
1896.

„Škola rozšiřuje nabídku země-
dělských oborů a vzhledem k  jejich 
naplněnosti je nezbytné zajistit kva-
litní zázemí pro praktickou výuku. 
K  této a  dalším investicím do  škol-
ských objektů chceme využít ev-
ropské dotace. Na  jejich čerpání ale 
musíme být připraveni, proto jsme 
se rozhodli zpracovat nové projekty 
a po vyhlášení dotačních výzev chce-
me být mezi prvními žadateli,“ dopl-
nila končící náměstkyně hejtmana 
pro školství Martina Berdychová.

Střední zemědělská škola 
a  střední odborné učiliště chla-
dírenské a  klimatizační techniky 
v Kostelci nad Orlicí nyní nabízí pří-
rodovědné obory zemědělec-farmář 
a  agropodnikání a  dále technické 
obory. V tomto školním roce navště-
vuje školu 266 žáků. |

Kraj udělil Ceny sociálních služeb
Královéhradecký kraj ocenil 

města, organizace i  jednotlivce 
Cenou sociálních služeb, která má 
za  cíl upozornit a  především oce-
nit výjimečné a  úspěšné projekty 
a činnosti osobností v oblasti soci-
álních služeb. 

1. kategorie – osobnost v sociál-
ní oblasti

Jana Čudejková – vedoucí a  so-
ciální pracovník ve  službě Osobní 
asistence – Domácí péče Farní Cha-
rita Dvůr Králové nad Labem

Jana Čudejková pracuje jako ve-
doucí a  sociální pracovník Domácí 
péče Farní Charita Dvůr Králové nad 
Labem od  roku 2015. Během jejího 
působení došlo k  velkému rozvoji 
služby a změny jsou znát na spoko-
jenosti všech klientů i jejich rodin. 

Tomáš Kolátor – ředitel příspěv-
kové organizace města Jičína „Soci-
ální služby města Jičína“

Tomáš Kolátor z  pozice ředitele 
Sociálních služeb města Jičína za-
jišťuje poskytování šesti sociálních 
služeb, a  to domova pro seniory, 
denního stacionáře, pečovatelské 
služby, chráněného bydlení, azylo-
vého domu a noclehárny.

Petr Jakl – ředitel Denního staci-

onáře Klokan o.p.s. Hořice
Petr Jakl řídí od roku 2018 Den-

ní stacionář Klokan v  Hořicích. 
Za tuto krátkou dobu se mu poda-
řilo z malého zařízení pro několik 
osob vybudovat široce uznávanou 
službu, která je schopna poskyt-
nout potřebnou péči i  náročným 
klientům vyžadujícím vysokou 
míru podpory či osobám s  poru-
chou autistického spektra.

2. kategorie – sociální služba
Dům Matky Terezy – středisko 

sociálních služeb pro lidi bez do-
mova v Hradci Králové

Dům Matky Terezy byl nomino-
ván a oceněn za zvládnutí korona-
virové krize na začátku roku 2020. 

Chráněné bydlení Domova 
V Podzámčí v Chlumci nad Cidlinou

Chráněné bydlení je umístěno 
ve  velmi příjemném a  upraveném 
prostředí, na které klienti dobře re-
agují. Klienti mají pestré vyžití ne-
jen zde, ale zároveň na  veškerých 
aktivitách, které jsou plánovány 
mimo zařízení.

3. kategorie – obec
Obec Všestary
Obec Všestary je velmi aktivní 

obcí v péči o seniory, pořádá zájez-

dy nejen pro seniory po  zajíma-
vých místech naší republiky, ale 
i  do  blízkého okolí. Každoročně 
pořádá i odpoledne, kam jsou zvá-
ni známí umělci. Aktivně se podílí 
také na Tříkrálové sbírce ve spolu-
práci s  Oblastní charitou Hradec 
Králové.

Obec Olešnice v  Orlických ho-
rách

Jedním z míst v Královéhradec-
kém kraji, kde maminky nacháze-
jí již více jak 10 let nový domov, je 
obec Olešnice v Orlických horách. 
Pracovníci obce jsou nápomoc-
ni i  při začlenění matek a  dětí 

do běžného života v obci, hledání 
školky, školy, práce, jsou i  oporou 
v  těžkých životních chvílích. Ma-
minky s dětmi v Olešnici zůstávají 
bydlet natrvalo a  vychovávají zde 
v poklidu své děti.

4. zvláštní kategorie – ocenění 
za  podporu aktivit v  rámci refor-
my péče o duševně nemocné

Jana Žočková, Kateřina Hlu-
bučková, Lubomír Hejsek, Dita 
Zusčicová, Karolina Smetáková 
a  Michal Stejskal – členové a  or-
ganizátoři hnutí uživatelů psychi-
atrické péče z  Královéhradeckého 
kraje – Hlas. |
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Nosorožci černí přijeli do afriky. Foto: Ben gasore

Safari Park udržuje naději na záchranu nosorožců bílých severních   
Safari Park ve  Dvoře Králové 

nad Labem je jedním z nejvyhledá-
vanějších turistických cílů v  Krá-
lovéhradeckém kraji, který ročně 
navštíví statisíce lidí. Vedení par-
ku a jeho zaměstnanci také výraz-
nou měrou přispívají k  ochraně 
ohrožených zvířat v  jejich původ-
ním prostředí. Loni například 
uskutečnili největší přesun noso-
rožců z Evropy do Afriky v historii. 

Záchrana díky vědě
Nosorožci bílí severní patří 

v  současnosti k  nejvíce ohrože-
ným savcům na planetě. V přírodě 
byli naposledy spatřeni v roce 2007 
a dnes na světě žijí pouze dvě sami-
ce. Obě pocházejí z  dvorského sa-
fari parku, ale na konci roku 2009 
byly přemístěny spolu se dvěma 
samci do Afriky. 

V  roce 2014 uhynul stářím sa-
mec Suni, o čtyři roky později mu-
seli ošetřovatelé kvůli velmi špat-
nému zdravotnímu stavu utratit 
druhého samce Súdána. Naděje 
na  záchranu nosorožců bílých se-
verních však stále žije. Odborní-
kům se podařilo Súdánovi odebrat 
biologické vzorky, mezi nimi seme-
no i kmenové buňky a nyní usilov-
ně pracují na umělém oplodnění. 

Vědci z  Německa a  Česka v  po-
lovině srpna tohoto roku odebrali 
vajíčka posledním samicím toho-
to poddruhu a  odborníci v  Itálii 
se budou snažit z  nich vytvořit 
embrya. Ta pak mají posloužit pro 
asistovanou reprodukci. 

Už třetí mládě
V  roce 2009 Safari Park Dvůr 

Králové poslal tři nosorožce dvou-
rohé (jinak též černé) do  tanzan-
ského národního parku Mkoma-
zi. Samice Deborah a samci Jamie 
a Jabu si na nové podmínky rychle 
zvykli. Samice Deborah dokonce 
v  Africe porodila už tři mláďata - 
a všechny samičky! V červnu 2016 
pak dvorská zahrada do  stejné-
ho místa převezla další samičku 
Elišku. V  Mkomazi, kde byli v  80. 
letech všichni nosorožci vybiti, se 
tak dnes i  díky dvorskému safari 
parku rozvíjí nadějný projekt, kte-
rý přispívá k záchraně nosorožců 
nejen v  Tanzanii, ale i  v  celé vý-
chodní Africe.

Největší převoz nosorožců 
v historii 

Další převoz nosorožců se 
uskutečnil loni. Pět kriticky ohro-
žených nosorožců černých bylo 
24. června 2019 úspěšně přepra-
veno ze Safari Parku ve Dvoře Krá-
lové do národního parku Akagera 
ve Rwandě. Tato skupina má pod-
pořit obnovení populace nosorož-
ců v zemi. Na převozu se podílela 
rwandská vláda, organizace Afri-
can Parks a  zastřešila ho Evrop-
ská asociace zoologických zahrad 
a akvárií.

Na  cestu se vydali tři dvorští 
nosorožci Jasiri, Jasmína a  Man-
ny, samice Olmoti z  anglické zoo 
Flamingo Land a  samec Mandela 
z  Dánska. Všech pět zvířat prošlo 

ve Dvoře Králové několikaměsíční 
přípravou na  transport, která za-
hrnovala zejména trénink pobytu 
v  transportní bedně, a  také vzá-
jemné seznamování všech zástup-
ců této pětičlenné „posádky“ mezi 
sebou. Tento převoz se stal zatím 
historicky největším přesunem 
nosorožců z Evropy zpět do Afriky. 

Na financování projektů na zá-
chranu nejen nosorožců, ale také 
například hus velkých či antilop 
Derbyho může přispět každý, a  to 
na  konto Wildlife 264350610/0300, 
které slouží přímo k  financování 
konkrétních záchranných projek-
tů. Na  webu safaripark.cz/ se na-
cházejí podrobnosti. |

Nosorožci černí přijeli do afriky. Foto: Ben gasore

Nosorožci černí ve dvorském safari parku.

Súdán - poslední samec nosorožce bílého. Foto: Safari Park Dvůr Králové nad Labem
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Část spony z mladší doby železné.

Amatérští hledači pomohli objevit historicky cenné artefakty
Archeologickou sbírku Muzea 

východních Čech v Hradci Králové 
rozšířil předmět mimořádné umě-
lecké a řemeslné úrovně. Je to část 
spony, která vznikla pravděpodob-
ně v  5. století před naším letopoč-
tem, kdy naše území obývali kelt-
ské kmeny.

Přesněji se jedná o maskovitou 
sponu z  mladší doby železné ne-
boli laténské. Ty jsou typické svou 
výzdobou se zoomorfní či antro-
pomorfní tématikou. Na  tomto 
artefaktu je vskutku výjimečná 
právě podoba spony, která před-
stavuje patrně mytologického 
tvora. 

Ačkoliv se jedná jen o část spo-
ny, ne o celou, je tento nález výji-
mečný díky svému uměleckému 
provedení. Tyto spony z  počátku 
doby laténské jsou unikátními 
luxusními výrobky, a tak každý ta-
kovýto nález archeologům umož-
ňuje zpřesnit mozaiku hmotné 
kultury té doby a  především po-
znání laténské kultury v  daném 
regionu.

V  současné době je nález dále 
podrobněji zpracováván a  vyhod-
nocován, což nám jistě přinese další 
zajímavé poznatky. Muzeum tento 
výjimečný nález získalo díky po-
ctivému nálezci Josefu Bisovi, kte-
rý s muzeem spolupracuje v rámci 
projektu Jak nalézat a neničit. Patří 
mu za to velký dík a uznání. 

Spolupráce s detektoráři 
Královéhradecký kraj a  krajská 

muzea zahájily na  začátku léta 
tohoto roku systematickou spo-

lupráci s  hledači při záchraně ar-
cheologických nálezů. Pracovníci 
Muzea východních Čech v  Hradci 
Králové budou pro uživatele detek-
torů pořádat školení a za pravidel-
nou spolupráci pro ně připravili 
systém výhod. Zapojena budou 
všechna ostatní muzea zřizovaná 
Královéhradeckým krajem, a  také 
Muzeum Podkrkonoší v  Trutnově. 
Cílem je zachránit co nejvíce his-
torických artefaktů pro budoucí 
generace.

Pracovníci Muzea východních 
Čech v Hradci Králové vytvořili in-
formační brožuru, kterou ve  spo-
lupráci s  krajem budou šířit mezi 
širokou veřejností. Cílem infor-
mační kampaně je přesvědčit 
uživatele detektorů ke  spolupráci 
a  náhodné nálezce informovat 
o tom, jak se v případě objevení ar-
cheologického nálezu zachovat.

Ukázková spolupráce
Dalším příkladem hodným ná-

sledování je způsob, jakým se za-
choval amatérský hledač Petr Kří-
žek. Během jedné ze svých výprav 
objevil dva opracované kameny 
z  období paleolitu staré zhruba 
11 000 let. Díky tomu, že nález ohlá-
sil archeologům z  Muzea východ-

ních Čech, pomohl v  Pardědubu 
u  Skalice odhalit novou paleoli-
tickou lokalitu v místě, kde dosud 
žádné takhle staré nálezy nebyly. 

Petr Křížek nalezl dva artefakty. 
Prvním z nich je tzv. jádro, tedy kus 
suroviny, ze kterého byly odbíjeny 
jednotlivé čepele a  úštěpy. Právě 
ty potom pravěkým lidem slouži-
ly jako vlastní pracovní nástroje. 
Druhý z nálezů je takzvaný dekor-
tikační úštěp. Jeho účelem bylo 
z celého původního valounu suro-
viny odstranit tvrdou a pro výrobu 
nástrojů nepoužitelnou kůru tak, 

aby pro další štípání zbyla už jen 
„čistá“ surovina, tedy vlastní jádro. 

Učinit podobný objev přitom 
není zase tak obtížné, stačí se pou-
ze dívat po  těch správných kame-
nech, které jinak do  hlíny na  po-
lích viditelně nepatří. Důležité ale 
pak je kontaktovat odborníky. Pro 
archeology totiž není podstatný 
jen nález samotný, ale také jeho 
umístění, které předmět uvede 
do potřebného kontextu. „V někte-
rých případech postačí GPS sou-
řadnice místa nálezu, případně 
údaj o hloubce, jindy je nutná pří-
tomnost archeologa na  místě ná-
lezu a  podrobnější dokumentace. 
Nalezené předměty také potřebují 
odbornou konzervátorskou péči,” 
dodává vedoucí archeologického 
oddělení Muzea východních Čech 
v Hradci Králové Miroslav Novák.

 Díky novému objevu těchto 
dvou artefaktů je jasné, že i  tato 
část východních Čech byla v paleo-
litu lidmi obývána. |

Pomozte při odhalování naší společné minulosti, 
jen tak můžeme přispět k lepší budoucnosti! 

www.muzeumhk.cz/detektory
Muzeum východních Čech v Hradci Králové 

+420 495 512 391, +420 495 512 392, info@muzeumhk.cz 
Regionální muzeum a galerie v Jičíně

+420 493 532 204, muzeumhry@muzeumhry.cz
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

+420 494 534 450, moh@moh.cz
Muzeum Náchodska

+420 491 423 248, sekretariat@muzeumnachodska.cz
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

+420 499 811 897, muzeum@muzeumtrutnov.cz

Pazourkové jádro nalezené u Pardědubu

Muzea chtějí s detektoráři spolupracovat.
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Z regIONU

Redakční rado, děkuji  
Od roku 2017 vychází každý mě-

síc zpravodaj „U nás v kraji“ s člán-
ky o  činnosti orgánů kraje a  také 
příspěvky týkající se kraje a krajské 
problematiky vůbec. Lze v něm rov-
něž zveřejňovat příspěvky týkající 
se měst a  obcí kraje. Nesmím opo-
menout ani pozvánky na  kulturní 
akce či mezi čtenáři velice oblíbe-
nou křížovku. Do  soutěže chodí 
měsíce několik tisíc odpovědí nejen 
prostřednictvím e-mailů, ale také 
v  dopisech a  na  korespondenčních 
lístcích. Sledovány jsou názory čle-
nů zastupitelstva. 

Zpravodaj se snaží poskytovat 
objektivní a  vyvážené informace 
o  kraji; poskytuje přiměřený pro-
stor pro uveřejnění názorů členů 
zastupitelstva kraje, které se naše-
ho regionu týkají. Názory jsou do-
cela čteny.

Od  konce roku 2017 byla pro 
vydávání zpravodaje zřízena re-
dakční rada, která má sedm členů 
a zasedá vždy po redakční uzávěrce 
každého čísla zpravodaje. Před tím 
vedlo zpravodaj jen tiskové oddě-
lení. Redakční rada rozhoduje mj. 
o tom, které články se budou pub-
likovat. Občas musela čelit trochu 
zavádějícím politickým diskuzím 
či obviněním z cenzury. Naštěstí to 
zaznělo jak ze strany opozice, tak 
i  koalice. Bylo dobře, že předsed-
kyní redakční rady (za ANO) i mís-
topředsedkyní této rady (za  KSČM) 
byly zástupkyně opozice. 

Velkým problémem bylo zajiště-
ní distribuce zpravodaje do  všech 
domácností v kraji. Redakční rada se 
snažila i osobními kontrolami zajis-
tit zvýšení pokrytí kraje. Na podpo-
ru co nejlepší distribuce byla zřízena 

v  turistických informačních cent-
rech v patnácti obcích s rozšířenou 
působností výdejní místa, kde si lidé 
mohou zpravodaj zdarma vyzved-
nout. U  nás v  kraji zasíláme také 
do všech krajem zřizovaných domů 
poskytující pobytové sociální služby. 
Měsíčník je k dispozici také elektro-
nicky na webových stránkách kraje 
spolu se všemi informace, kde a jak 
jej získat fyzicky. 

Velice úspěšná byla také soutěž 
o nejlepší městský/obecní zpravodaj 
v  našem kraji, který redakční rada 
letos vyhlásila již potřetí. Každý rok 

jsme vyhlašovali tuto soutěž v něko-
lika kategoriích.  

Po  celou dobu byly v  redakč-
ní radě: Helena Brehovszká, Ivana 
Hantschová (předsedkyně), Táňa 
Šormová (místopředsedkyně) a Jana 
Drejslová. Všem těmto zakládajícím 
členkám děkuju za jejich osobní na-
sazení při vedení zpravodaje. Děkuji 
také zbylých členům rady – Gabri-
elu Formanovi a  Dominiku Šípošo-
vi, že se po  svém zvolení bez potíží 
ihned zapojili do práce. 

Věřím, že i  po  volbách bude 
zjevná potřeba svobodné politické 
diskuze, kterou může moderovat 
právě redakční rada na  stránkách 
zpravodaje U nás v kraji. A snad si 
i při této první velké změně zacho-
vá redakční rada své relativně ne-
závislé postavení.  |
Rudolf Cogan, radní Královéhradeckého kraje 

2020: Rok nových výzev
Rok 2020 byl pro Sociálně ak-

tivizační službu (SAS) pro rodiny 
s  dětmi Diakonie Českobratrské 
církve evangelické ve  Vrchlabí 
v  mnoha ohledech jiný a  speci-
fický. 

Od letošního roku pracují týmy 
SAS Vrchlabí i  SAS Jilemnice v  no-
vém personálním složení a obě po-
bočky spolu začaly velmi úzce spo-
lupracovat. Rámec spolupráce se 
týká nejen sjednocování metodik 
a  postupů práce, ale také sdílení 
zkušeností a kazuistik. Cílem toho-
to setkávání je pak snaha o zvyšo-
vání kvality poskytovaných služeb 
v obou regionech.

Dalším specifickým momen-
tem tohoto roku je koronavirová 
krize, která chod služby SAS výraz-
ně ovlivnila. Kvůli mimořádným 
opatřením vlády byla služba SAS 
po  téměř dva měsíce uzavřena, 
ve  službě došlo také ke  zvýšení 
hygienických opatření, která chrá-
ní nejen zaměstnance služby, ale 
především klienty – rodiny s  dět-
mi. Jako pomoc při překonávání 

Projekt připomíná 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského  
Projekt Komenský 2020 vznikl 

při příležitosti 350. let od  úmrtí 
učitele národů – Jana Amose Ko-
menského (1592 – 1670). Cílem 
projektu, který se zaměřuje jak 
na  studenty škol, tak na  širokou 
veřejnost, je oslovit českou spo-
lečnost s Komenského poselstvím, 
předat jeho nadčasový odkaz sou-
časné mladé generaci, a přizvat tak 

národ k navázání a dokončení Ko-
menského porady o nápravě.

Projekt Komenský 2020 zve ško-
ly, komunity, církve, veřejnost i jed-
notlivce k  „poradě“ nad stavem 
věcí lidských v  současném světě. 
Nechceme jen mluvit o tom, co po-
třebuje nápravu, chceme něco dob-
rého vykonat. Uskutečněte Projekt 
proměny (PROPRO), vlastní autor-

těžké situace služba SAS podpoři-
la rodiny potravinovými balíčky 
a  ve  spolupráci se Střediskem hu-
manitární a  rozvojové spolupráce 
také finanční pomocí pro nákup 
potravin a hygienických potřeb.

I  přes tuto náročnou situaci 
služba SAS navázala spolupráci 
s  novými klienty, které podporuje 
při řešení jejich náročných život-
ních situací a snaží se tak pomoct 
rodinám při zajištění bezpečného 
a  podnětného prostředí pro děti. 
Kromě toho se pracovníci SAS roz-
hodli udělat i něco navíc a společ-
ně se službou Spirála, která realizo-
vala výrobu, vymysleli stolní hru, 

která si klade za cíl nejen podpořit 
děti v  osvojování školních doved-
ností, ale také rodiny pobavit a na-
bídnout jim možnost, jak spolu 
trávit volný čas.

Rok 2020 přinesl mnoho výzev 
a překážek; přinesl však také nové 
zkušenosti, díky kterým se služba 
i jednotliví pracovníci mohou roz-
víjet, vzdělávat a zlepšovat se. Zvy-
šování dovedností pracovníků SAS 
a zvyšování kvality poskytovaných 
služeb tak pro nás stále zůstává 
hlavní prioritou.

Radka Hamáčková
Sociálně aktivizační služba 

pro rodiny s dětmi 

ský projekt, kterým napravíte něco 
konkrétního, co je ve  vaší moci 
v místě vašeho bydliště.   

Koronavirová pandemie naplá-
nované aktivity přerušila. Pořada-
telé se přizpůsobili situaci a zamě-

řili se na online vysílání.  Vytvořili 
na  youtube sedmidílnou sérii pro 
mládež na  téma Svět, který má 
budoucnost s  Petrem Kadlece. Pro 
veřejnost už byla dvakrát vysílaná 
ZOOM přednáška s Janem Háblem 
Živě s Komenským. 

Více se dozvíte na  webových 
stránkách projektu komen-
sky2020.cz.  |
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POZVÁNKy Na KULtUrNÍ aKCe

Působení kon-
čící Rady Králo-
v e h r a d e c k é h o 
kraje hodnotím 
vesměs pozitivně. 
Jednotliví odpo-
vědní gestoři se 
v  rámci koalice snažili své gesce 
posouvat, nebáli se mnohdy ani 
ne příliš populárních rozhodnutí, 
převažovala věcnost a  pragmatič-
nost při řešení jednotlivých pro-
blémů, ať už ve zdravotnictví, škol-
ství, dopravě a ostatních.

Rada Královéhradeckého kraje 
byla politicky vyvážená, což nuti-
lo její členy hledat kompromisy 
v rámci věcného řešení. I přes pes-
trost a politickou četnost rady tato 
pracovalo vcelku jednotně, spory 
byly mnohdy jedinečností, a i ty se 
podařilo řešit hledáním a  naleze-
ním kompromisu. 

Za  nesporné úspěchy v  porov-
nání s  předchozím vedením kraje, 
které se mnohdy jevilo jako bezzu-
bé a  spíše se před problémy scho-
vávající, považuji bezproblémovou 
výstavbu nemocnice v  Náchodě, 
masivní čerpání cizích zdrojů, resp. 
evropských a  národních dotací, 
zdárné ukončení soutěže na  auto-
busovou dopravní obslužnost, za-
hájení reorganizace školských zaří-
zení, jejichž je Královehradecký kraj 
zřizovatel, a mnoho dalších počinů. 

Jsou samozřejmě i okruhy, které 
jsou v  procesu a  kterým se bude, 
věřím, věnovat rada kraje budoucí. 
Mezi tyto patří například rozpra-
covaná reorganizace řízení zdra-
votnických zařízení a  následně 
i  skladba zdravotní péče v  kraj-
ských zdravotních zařízeních. 

Aleš Cabicar (TOP09)

Před čtyři lety 
jsme zformovali 
širokou koalici, 
které skeptici ne-
věřili. Podařilo se 
nám sladit různě 
směřující názory 
a nasměrovat je jedním směrem – 
být dobrými hospodáři a řídit náš 
kraj tak, aby se plně, ale udržitelně 
rozvíjel. Mám tím na mysli předně 
oddlužení kraje na  straně jedné 
a  velké investice na  straně druhé. 
Byly to projekty v  podobě oprav 
silnic, kam jsme investovali přes 
pět miliard korun, stavby nových 
domovů pro seniory či významné 
projekty ve  zdravotnictví. Jsou to 
klíčové, významné a  vysoce ná-
kladné investice, které se ale dotý-
kají nás všech.  

Současně jsem však po celé čtyři 
roky usiloval i o rozvoj jednotlivých 
obcí v  našem kraji. Projel jsem kří-
žem krážem celý náš region, mluvil 
se stovkami starostů, vnímal jejich 
problémy a  na  ně z  pozice hejtma-

na kraje reagoval buď vytvořením 
konkrétního dotačního programu, 
či apelem na Vládu České republiky. 

Díky tomu se nám podařilo pod-
pořit stovky sborů dobrovolných 
hasičů, kteří dennodenně pomáhají 
zachraňovat lidské životy i majetek. 
Výrazně jsme se zaměřili i  na  pro-
dejny v malých vesnicích, aby si co 
nejvíce obyvatel mohlo dojít nakou-
pit v  místě svého bydliště. Nemo-
hu pominout ani krajskou pomoc 
v boji s následky kůrovcové kalami-
ty, kdy jsme dokonce o rok předběhli 
ministerstvo životního prostředí. 

Čtyři roky jsou v  měřítku správy 
kraje krátký čas, ale věřím, že jsem 
kraj řídil úspěšně. Jako důkaz můžu 
uvést, že Královéhradecký kraj byl 
dvakrát po  sobě zvolen Nejlepším 
místem pro život a letos skončil těsně 
za Prahou druhý. I nadále budu dělat 
vše pro to, abychom i v dalších letech 
zůstávali první mezi kraji a  našim 
obyvatelům se zde dobře žilo.

 
Jiří Štěpán (ČSSD)

Rada Královéhradeckého kraje pro roky 2016—2020 hodnotí 
uplynulé období

Mám-li se 
o h l é d n o u t 
za  uplynulými 
čtyřmi lety své 
působnosti ve  ve-
dení kraje, je to 
stejně jako s min-
cí, která má vždy dvě strany.  Do po-
litiky jsem vstoupil právě před čtyř-
mi lety a překvapilo mě, že řada lidí 
vstupuje do veřejného života s po-
někud zkreslenými představami. 

Jsem zvyklý i  ze své předchozí 
profese, kde jsem stejně jako v po-
litice sloužil veřejnosti, pojmeno-
vávat problémy, stanovovat har-
monogramy řešení, dotahovat věci 
do konce. Je pro mne nepředstavi-
telné si jakoukoliv veřejnou funkci 
prostě v kanceláři odsedět. 

Měl jsem velké štěstí, že se mi 
podařilo ve své gesci dát dohroma-
dy tým s  vynikajícími manažery, 
kteří pochopili můj tah na branku, 
jsou ochotni pracovat se stejným 
nasazením jako já a  respektují 
naše společné cíle. A  díky tomu 

se nám společně povedlo více jak 
zdvojnásobit investice do  silnic, 
úspěšně zrealizovat v  kraji dosud 
největší tendr na  veřejnou auto-
busovou dopravu, nastavit nová 
pravidla pro zajišťování dopravní 
obslužnosti a  vyřešit také mnoho 
dlouhodobě neřešených „pohrob-
ků“ – jako například nový most 
ve Svinarech apod. 

Jsem přesvědčen, že uplynulé 
volební období bylo z hlediska ve-
dení kraje mimořádně úspěšné, 
kromě výše uvedených kladných 
výsledků v gesci dopravy bych rád 
zmínil například největší investici 
ve výši 1,6 mld. Kč do nové budovy 
náchodské nemocnice, 1,5 miliardy 
korun bylo investováno do zkvalit-
nění středních škol a v neposlední 
řadě se nám podařilo oddlužit kraj 
doplacením 450 mil Kč. A chci v ta-
kovém trendu pokračovat i  v  dal-
ším období v  rámci nové koalice 
Královéhradeckého kraje.

 
Martin Červíček (ODS)

Čtyři roky 
práce v  oblasti 
školství, kultu-
ry a  sportu byly 
pro mě výzvou. 
Bylo to období 
pracovně nároč-
né a  dalo mi možnost podpořit, 
prosadit nové projekty, směry 
ve vzdělávání, v komunikaci v re-
gionu. A  také velkou příležitostí 
poznat řadu skvělých ředitelů 
škol i  organizací v  kultuře, obor-
níků na úřadě. 

Politika je pro mě cestou mě-
nit věci k lepšímu, řešit problémy 
a mít možnost pomoci. A řada věcí 
se podařila. Celkem 1,5 miliardy 
korun investic do  školství, nasta-
vení nových směrů ve  vzdělává-
ní, stabilizace sítě středních škol, 
podpora digitalizace vzdělávání, 
spolupráce mezi školami, komu-
nikace se základními školami 
a místními akčními plány vzdělá-
vání. Nový impuls dostala kultura 
a  její místo v kraji v roli hybatele 
rozvoje regionu. Nastavili jsme 
novou dotační podporu kultuře 
i sportu. Do obou oblastí jsme ná-

sobně navýšili podporu na  sou-
časných cca 25 milionů korun.  

Stranou nezůstaly ani velké 
investiční projekty v  kultuře. 
Novou komunikaci a  podporu se 
podařilo nastavit pro dětské do-
movy. Má velkou radost z  toho, 
že každé naše dítě v dětském do-
mově má od Velikonoc svůj note-
book. A také že se podařilo založit 
krajský studentský parlament… 

Úspěšných projektů bylo hod-
ně a  také jich je hodně připrave-
no. Náročné to bylo, ale stálo to 
za to. A že to nebylo úplně špatné, 
na to mi dali zpětnou odezvu vo-
liči. Velice všem děkuji za podpo-
ru. A  velmi moc si vážím podpo-
ry od  ředitelů našich škol, i  škol 
soukromých a  církevních, od  pe-
dagogické i  kulturní veřejnosti 
a jejich slov uznání. Děkuji.

A  do  dalších čtyř let s  novou 
výzvou v  oblasti sociální, kultu-
ry a  cestovního ruchu. Nepokra-
čovat v  oblasti školství mě moc 
mrzí, ale jsem politička a  výzvu 
poznat nové oblasti přijímám.

 
Martina Berdychová (STAN + Východočeši)
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NÁZOry ZaStUPIteLů

Z  hlediska 
věcného jsou mi 
na  prvním místě 
silnice. Staví se dál-
nice do  Jaroměře 
a  kraj mnoho při-
spěl i  ve  vyjedná-
vání trasy až do Lubawky. Každý rok 
se bezproblémově investovala mili-
arda korun do výstavby a moderni-
zace krajských silnic, kraj začal dělat 
obchvaty měst! Pokud jde o  krajem 
dotovanou veřejnou dopravu, tak 
mimořádným krokem je úspěšné 
dokončení autobusového tendru 
na dobu 10 let. Nejsem si ale jist, zda 
náš kraj může trvale platit tolik spo-
jů, mnohdy skoro prázdných.   

Dopředu dám také čerpání ev-
ropských dotací, více jak miliardu 
korun ročně jsme „absorbovali“ bez 
jakéhokoli zaváhání, i když o smyslu 
některých projektů nejsem přesvěd-
čen, ale dotace je i 85 % projektu.

Pokud jde o zdravotnictví, situace 
v nemocnicích se stabilizovala. Maj-

stryštykem je zcela nová nemocnice 
v Náchodě, povedlo se vše – aktuali-
zace projektu, soutěž na dodavatele 
stavby a hlavně jsme uhlídali vlastní 
výstavbu bez většího překročení roz-
počtu. Nebyla ovšem síla na divesti-
ce, efektivitě zdravotnictví by likvi-
dace některých provozů pomohla.  

Divestice se ovšem zdařily ve škol-
ství, jako tzv. optimalizace. Ředitelé 
krajských středních škol prošli kon-
kurzy. Ve školách se hodně pokroči-
lo v IT řešeních. Poslední relevantní 
kapitolou jsou pro mě sociální služ-
by. Po  letech stagnace se rozběhla 
projekce a výstavba pěti nových do-
movů pro seniory, a dostáváme na to 
i  dotace. Zvýšilo se spolufinancová-
ní ze strany uživatelů i obcí.   

Pokud mám celkově hodnotit ob-
dobí 2016–2020, dávám dvě, chybí 
mi aktivní likvidace nepotřebných 
krajských provozů.

 
Rudolf Cogan (STAN + Východočeši)

Krajské volby 
v  roce 2016 při-
vedly ke spoluprá-
ci pět politických 
subjektů a  jejich 
devět zástupců 
v  radě kraje. Tato 
široká sestava nejen že vydržela 
spolupráci celé volební období, do-
kázala přinést i novou kvalitu a ře-
šit problémy, přetrvávající z  doby, 

kdy radu tvořilo méně stran. Rada 
je orgán, kde si nikdo nemůže hrát 
jen na svoje housle.  Když to někdo 
nezvládne, vždy se to na celkovém 
výsledku projeví. I  takové mo-
menty nastávaly, ale téměř vždy se 
jednáním našlo východisko. Chci 
proto poděkovat všem kolegům 
za spolupráci.

 
Karel Klíma (Koalice pro KHK )

Péče o  seniory 
a  zdravotně či ji-
nak hendikepova-
né občany se stala 
vážně míněnou 
prioritou krajské-
ho zastupitelstva. 
To vyjadřují následující skutečnosti. 
Byla zpracována a schválena Strate-
gie sociálních služeb na  10 let. Prů-
běžně se aktualizuje Střednědobý 
plán rozvoje sociálních služeb Králo-
véhradeckého kraje, na jehož zákla-
dě se nově uzavírají smlouvy s  po-
skytovateli na  období tří let, čímž 
je zajištěna vyšší stabilita zejména 
ve financování neziskového sektoru.

V návaznosti na strategii rozvoje 
sociálních služeb byl zpracován ví-
celetý investiční plán, který reaguje 
na  demografický vývoj a  směřuje 
k rozsáhlým investicím zajišťujícím 

péči, zejména o seniory a zdravotně 
postižené. 

Do  provozu bylo uvedeno 81 lů-
žek v domovech pro seniory a v do-
movech pro zdravotně postižené 
(Černožice, Pilníkov, Rychnov nad 
Kněžnou), 36 lůžek v zařízeních pro 
osoby se zdravotním postižením 
(Kostelec nad Orlicí, Týniště nad 
Orlicí,) 30 nových sociálních lůžek 
ve zdravotnictví  a zajištěn pozemek 
a  finanční podpora pro výstavbu 
hospice ve Stěžerách. 

Byla zahájena výstavba nebo 
k  zahájení výstavby je připraveno 
a  příslibem financování zajištěno: 
279 lůžek v  domovech pro senio-
ry v  Tmavém dole, Opočně, Boro-
hrádku, Žacléři a  Broumově a  také 
102 lůžek v zařízeních pro osoby se 
zdravotním postižením v  Náchodě, 
Hajnici, Častolovicích, Kostelci nad 

Během uply-
nulých čtyř let 
jsme se snaži-
li rozvíjet kraj 
jako celek s  pri-
oritním zaměře-
ním především 
na  hospodářsky slabé regiony.  
Řešili jsme finanční podporu pro-
dejen v  malých obcích, kotlíkové 
dotace i  pomáhali s  rozvojem vo-
dovodů a  kanalizací. Významnou 
měrou jsme přispívali  k  rozvoji 
česko-polské spolupráce včetně 
realizace celé řady volnočasových 
a  investičních projektů s  čerpá-
ním podstatných dotací do pohra-
ničních regionů. 

Dále je nutné zdůraznit různá 
opatření na  podporu  NOVÝCH 
TECHNOLOGIÍ  a CHYTRÝCH řešení 
do našich firem, měst a obcí. 

Nelze opomenout ani důklad-
nou a  pečlivou propagaci našeho 

regionu na turistických veletrzích 
doma i  za  hranicemi. Cestovní 
ruch je důležitou součástí příjmů, 
proto tato oblast byla naši priori-
tou, která řadila  kraj na  přední 
místa v  návštěvnosti. Důkazem je 
opakované ocenění „Nejlepší mís-
to pro život“.

Jsem také velice rád, že se po-
dařilo v  letech 2019–2020 pořídit 
územní studii Broumovska, kte-
rá je návodem jak řídit turismus 
v  tomto regionu. Léta se tato část 
našeho kraje potýká s  negativní-
mi dopady zvýšené turistické ak-
tivity, kdy především do  Adršpaš-
sko-teplických skal míří obrovské 
davy turistů. Jejich auta blokují 
silnice i ničí životní prostředí. 

Je to jen kratičký výčet věcí, 
na  kterých jsem se mohl podílet 
s plným nasazením.

 
Pavel Hečko (ČSSD)

Při nástupu 
do  funkce radní-
ho pro investice 
a  majetek jsem 
si určil několik 
zásadních prio-
rit. První z  nich 
bylo zvýšení objemu investic 
do  jednotlivých oblastí. Oproti 
předchozímu volebnímu obdo-
bí se jejich počet podařilo téměř 
ztrojnásobit. 

V  letech 2016–2019 Králové-
hradecký kraj proinvestoval té-
měř osm miliard korun. Osobně 
jsem velmi rád, že se nám poda-
řilo dokončit první etapu do-
stavby a modernizace náchodské 
nemocnice, výstavbu centra poly-
grafické přípravy ve Velkém Poří-
čí, první etapu obchvatu Opočna 
či most plukovníka Šrámka v hra-
deckých Svinarech. Intenzivně se 
věnujeme také snížení energe-
tické náročnosti budov zejména 
ve  školských zařízeních, z  čehož 

v budoucnu budeme ekonomicky 
profitovat díky sníženým nákla-
dům za energie. 

V samotném rezortu školství se 
za poslední období podařilo zain-
vestovat přes 1,5 miliardy korun, 
přičemž 500 milionů jsme získa-
li z dotací IROP. Investice jsou de 
facto nekonečný příběh, a  proto 
v  současnosti běží například re-
konstrukce Gayerových kasáren 
v  Hradci Králové nebo výstavba 
obchvatu Domašína. Velký podíl 
investičních projektů také tvoří 
oblast sociálních služeb, protože 
potřebujeme do  roku 2026 vybu-
dovat téměř tisíc lůžek pro naše 
seniory. Díky tomu se staví nové 
kapacity ve  Rtyni v  Podkrkonoší, 
Žacléři, Borohrádku či Opočně.

Za  skvělou spolupráci v  úspěš-
ném období bych proto chtěl podě-
kovat všem svým kolegům z inves-
tičního a majetkového odboru.

 
Václav Řehoř (ODS)

Orlicí, Třebechovicích pod Orebem 
a Hradci Králové. 

Ve  stadiu přípravy je 490 lůžek 
v  domovech pro seniory a  v  domo-
vech pro zdravotně postižené a také 
136 lůžek v zařízeních pro osoby se 
zdravotním postižením.

Závěrem lze konstatovat, že 
Královéhradecký kraj v  průběhu 

uplynulého volebního období uči-
nil vše nezbytné pro to, aby naši 
pokračovatelé byli schopni čelit 
jedné z  největších výzev příštích 
dekád, tj. nezvratnému stárnutí 
populace.

 
Vladimír Derner (Koalice pro KHK)
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SOUtĚŽNÍ KŘÍŽOVKa

Hradecká LDN zvítězila v projektu Kvalitní a bezpečná nemocnice 2020
Krajská příspěvková organi-

zace Léčebna pro dlouhodobě 
nemocné Hradec Králové se stala 
absolutním vítězem projektu Kva-
litní a  bezpečná nemocnice 2020. 
Cenu pravidelně vyhlašuje Česká 
společnost pro akreditaci ve  zdra-
votnictví. 

„Tuto cenu si LDN zaslouží, jelikož 
vykazuje bezpečnou, nadstandartní 
a  vysoce kvalitní péči o  pacienty 
i personál. Léčebna je totiž trvale se 
rozvíjejícím zdravotnickým zaříze-
ním a  neoddělitelnou součástí sítě 
zdravotnictví města i kraje, na čemž 
má velkou zásluhu personál i vede-
ní,“  řekl náměstek Aleš Cabicar od-
povědný za oblast zdravotnictví.

Cenu uděluje každý rok Česká 
společnost pro akreditaci ve  zdra-

votnictví, s. r. o., která vybírá z  ně-
kolika desítek zařízení dlouho-

dobé a  následné péče. Důležitým 
kritériem pro výběr vítěze je po-
krok v oblasti kvality poskytované 
péče.

„Za  cenu jsem opravdu vděč-
ný. Je to pro nás odměna, že práci 
děláme kvalitně a  dává veřejnosti 
smysl. Motivuje to všechny zaměst-
nance k  náročné práci,“ vděčně 
okomentoval ředitel LDN Radim 
Faltus.

Léčebna pro dlouhodobě ne-
mocné Hradec Králové je příspěv-
kovou organizací Královéhradec-
kého kraje poskytující následnou 
péči. Zařízení má kapacitu 94 lů-
žek a  personálně zajišťuje provoz 
a péči 92 zaměstnanců. |


