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Slovo hejtmana

Ve dvorské zoo se narodil vzácný hrošík liberijský 
V  Safari Parku Dvůr Králové 

nad Labem se na konci října na-
rodilo mládě vzácného hrošíka 
liberijského. Tento druh pat-
ří mezi ohrožené a  jejich chov 
v zajetí je velmi náročný a dlou-
há léta stagnuje. Ve dvorské zoo 
je například nový přírůstek 
prvním mládětem tohoto dru-
hu po  téměř patnácti letech. 
Návštěvníkům by se měl ukázat 
na jaře. Nyní je safari park kvůli 
vládním epidemickým naříze-
ním uzavřený.

Hrošík liberijský patří mezi 
nepřežvýkavé sudokopytníky. 
Od  hrocha se liší částečně stav-
bou těla a především způsobem 
života. Voda totiž není pro hro-
šíky hlavním živlem. Přes den se 
toulají pralesem a hledají potra-
vu. Dospělá zvířata váží kolem 
250 kilogramů, mláďata mají při 
narození asi šest kilogramů. |

Vážení čtenáři, 
být hejtmanem Královéhra-

deckého kraje je mi velkou ctí. 

Děkuji za  projevenou důvěru, 
která je pro mne velkým závaz-
kem, jenž přijímám s  pokorou 
a odpovědností.  

Prožíváme opět nelehké obdo-
bí, které přináší zcela nové výzvy. 
Čeká nás velmi složitá ekonomic-
ká situace, nutnost konsolidace 
v  mnoha oblastech a  náročný 
úkol nezastavit rozvoj obcí, kraje, 
země.

Kromě těchto obecně platných 
úkolů máme pro nadcházející 
čtyři roky jasné krajské priority, 
jako například další investice 
do krajských nemocnic a do soci-
ální oblasti. Budeme pokračovat 
v trendu zvyšování investic do do-
pravní infrastruktury, nesmíme 
zapomenout na zkvalitnění vyba-
vení a  výuky na  školách. Musíme 
dále podporovat obnovu venkova, 

zabývat se podporou zemědělců, 
regionálních produktů, zadržo-
váním vody v  krajině, rozumnou 
ochranou přírody, zajistit bezpeč-
ný a prosperující cestovní ruch.

Musíme také systémově a prů-
běžné připravovat náš kraj a obce 
na  krizové situace. Nastavíme 
nový systém řízení krajských ne-
mocnic a mnoho dalšího.

Nechci se spokojit s  poloviča-
tými výsledky a  hlavně jsem při-
praven vést kraj spolu se svými 
kolegy z Rady Královéhradecké-
ho kraje kompetentně, rozhodně 
a bezpečně.

Dovolte mi popřát vám všem 
krásné požehnané vánoční svát-
ky a co nejklidnější úspěšný vstup 
do nového roku.

Martin Červíček,
hejtman Královéhradeckého kraje 

Foto: Simona Jiřičková 
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Na krajském úřadě bude 
možné platit kartou  

Krajský úřad Královéhradecké-
ho kraje zlepšuje služby poskytova-
né občanům. Od 1. ledna 2021 bude 
možné na pokladně krajského úřa-
du a ve stánku CzechPoint provést 
platby bezhotovostně.

Kraj získá dva platební terminá-
ly, které budou umístěny ve stánku 
CzechPoint a  na  pokladně kraj-
ského úřadu. Pronájem terminálů 
bude zdarma za  předpokladu, že 
budou naplněny avizované obraty 
zhruba dva miliony korun ročně. 
Vedení kraje předpokládá roční 
náklady na  provozování systému 
ve výši do 30 tisíc korun. Tato část-
ka bude odvozena podle množství 
realizovaných transakcí. 

Odborná porota ocenila 
hořické muzeum      

Městské muzeum a galerie Ho-
řice zaznamenalo úspěch v  XVIII. 
ročníku Národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis. Za projekt s ná-
zvem „Rekonstrukce muzea a nová 
expozice Od kamene k soše“ získa-
lo v kategorii Muzejní počin roku 
druhé místo.

Nová expozice Od  kamene 
k soše mapuje pískovec jako umě-
lecko-řemeslný materiál, který má 
v této oblasti bohatou tradici. Její 
vznik umožnila celková obnova 
muzea a  její moderní přístavba. 
Rekonstruovaný muzejní kom-
plex se stal součástí nově architek-
tonicky ztvárněného historického 
centra města Hořic.

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.

S přístrojem HFNO se před rozvozem do kraje seznámil hejtman Martin Červíček.

krátce z kraje z reGIonU

Hejtman Červíček: Klíčové jsou kapacity 
covidových lůžek a naši zdravotníci 

V  Královéhradeckém kraji se 
situace epidemie koronaviru po-
malu zlepšuje. Počty hospitalizo-
vaných pacientů v  nemocnicích 
se nezvyšují, ale vyhráno není.

„Situace je lepší a  naštěstí se 
nenaplnily predikované kritické 
scénáře o  počtu hospitalizova-
ných pacientů v našem kraji. Nej-
důležitější skutečností v  polo-
vině listopadu je stav, že se nám 
počty hospitalizovaných pacien-
tů v  krajských nemocnicích ne-
zvyšují. Naopak se snižují počty 
nově pozitivních, což je oproti 
konci října, kdy hygienici hlásili 
1100 nových případů denně, zá-
sadní posun k lepšímu. Nejdůle-
žitější, ale zůstává zajištění péče 
pro všechny potencionální paci-
enty. Po  několika etapách jsme 
v  krajských nemocnicích navý-
šili kapacitu na zhruba 350 lůžek 
pro pacienty s koronavirem, další 
kapacity jsou k  dispozici i  ve  FN 
HK a snažíme se zajistit veškerou 
možnou podporu pro naše zdra-
votníky,“ uvedl hejtman Martin 
Červíček.

Královéhradecký kraj v  rámci 
boje proti koronaviru distribu-
uje ochranné pomůcky a  do  ne-
mocnic s  pomocí hasičů rozvezl 
také 99 HFNO přístrojů pro vyso-
koprůtokovou kyslíkovou léčbu, 
která se využívá během hospita-

Bronzový poklad se v zemi ukrýval přes 3000 let 
Archeologové Východočeské-

ho muzea v Hradci Králové nalez-
li nedaleko Skaličky nad Labem 
hliněnou nádobu s  25 bronzový-
mi předměty z mladší doby bron-
zové. Nález datují do  10. století 
před naším letopočtem. 

Nález je cenný nejen pro své 
stáří více než tři tisíce let, ale také 
pro svou zachovalost. Soubor  
25 bronzových předmětů byl 
uložen v keramické nádobě a byl 
poměrně málo poškozený orbou. 
Díky vzornému přístupu nález-
ce Pavla Černého se podařilo vy-

jmout nádobu i s obsahem v jed-
nom kuse. 

Obsah nádoby tvoří početný 
soubor srpů a  zlomků seker. Sou-
částí depotu byly také dva bron-
zové náramky, přívěsek v  podobě 

lizace pacientů se středně těžký-
mi projevy nákazy covid-19.

„Chci poděkovat všem, kteří 
pomáhají tam, kde je to nejvíce 
potřeba. Děkuji vojákům i  stu-
dentům, kterých jen ve  fakultní 
nemocnici pomáhá přes sto z cel-
kových 240 v  regionu. V  celém 
kraji pomáhají také dobrovolníci. 
Ti mnohdy bez zištných důvodů 
působí v prvních liniích po boku 
zdravotníků a  mají velký podíl 

na  zvládnutí situace. Vedle toho 
patří obrovské díky ředitelům, 
primářům, vrchním sestrám, lé-
kařům a také všem zdravotníkům, 
kteří v  těchto dnech zajišťují po-
třebnou zdravotní péči napříč 
všemi obory. Děkuji i  všem slož-
kám krajského integrovaného 
záchranného systému, který zů-
stává plně funkční a  je připraven 
na  další etapu epidemie,“ dodal 
hejtman Červíček. |

miniaturního meče a  především 
zlomky spony s bohatě zdobeným 
plechovým štítkem a  dvěma růži-
cemi. Zejména dva posledně jme-
nované předměty přesahují vý-
znamem běžný inventář nalezišť 
své doby a jistě patřil k velmi pres-
tižním a luxusním předmětům. 

Depot uložili do  země přísluš-
níci lužické kultury, jimž náleží 
i  nejstarší fáze nedalekého roz-
sáhlého pohřebiště zkoumaného 
královéhradeckým muzeem v  50. 
a  60. letech v  polích mezi Skalicí 
a Smiřicemi. | 
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podporUjeme  

Krajští silničáři jsou připraveni na zimu 

Vážení obyvatelé 
Královéhradeckého kraje, 
jako radní odpovědný 

za krajské zdravotnictví vás chci 
požádat o  dodržování a  přísné 
dbaní na  opatření uplatňova-
ná v nouzovém stavu naší země 
v době problémů, které nám při-
nesl pandemický infekt. 

Nepodléhejme zoufalství, 
i  když to je někdy těžké, a  buď-
me maximálně ohleduplní. Nos-
me pečlivě ochranné pomůc-
ky, myjme si ruce a  větrejme. 
Nechoďme zbytečně mezi více 
lidí a  když už musíme, tak do-
držujme rozestupy mezi sebou. 
Neomezujme ale procházky pří-
rodou. 

Komunikujme se svými léka-
ři, pokud si nejsme jisti zdravot-
ním stavem. Oželme také kina, 
restaurace a  divadla – je přeci 
lepší nejít do  nich několik týd-
nů nebo měsíců než nikdy. 

Chci vás také požádat, abyste 
nevěřili různým dezinforma-

cím a  falešným zprávám. Radě-
ji si danou zprávu vždy ověřte 
na  více místech. Čelíme velmi 
reálné a  vážné hrozbě, pokud 
ale budeme dodržovat opatření, 
počty nakažených klesnou a náš 
život se začne vracet do normál-
ních kolejí.

Děkuji vám. 
Zdeněk Fink, 

radní pro zdravotnictví 

V  Královéhradeckém kraji je 
připravený plán, který zajistí zim-
ní údržbu komunikací na  území 
kraje. Silničáři připravili potřeb-
nou techniku, zásoby posypového 
materiálu, dispečeři a řidiči prošli 
školením. Na zimní údržbu silnic 
v  délce necelých 3  800 kilometrů 
kraj vyčlenil 185 milionů korun. 

Silničáři v  Královéhradec-
kém kraji v  letošní zimní sezóně 
2020/2021 zajistí údržbu silnic 
první, druhé a třetí třídy v celkové 
délce 3  751 kilometrů. Chemicky 
budou udržovat 2  729 kilometrů, 
inertními materiály 419 kilome-
trů a  pluhováním 392 kilometrů. 
Neudržovaných úseků je 211 kilo-
metrů. Ve  skladech pro posypové 
materiály mají připraveno 23 ti-
síc tun soli a 12 tisíc tun inertních 
materiálů.

„Letos jsme nakoupili pět 
nových nosičů, které zapojíme 

do zimní údržby. Celkem tedy bu-
deme mít k  dispozici 121 sypačů 
s  radlicemi, 50 nakladačů, 18 sně-
hových fréz a  přes 110 traktoro-
vých radliček. Do  zimní údržby 
zapojíme 85 dispečerů, 230 řidičů 
a  30 osob ostatního personálu. 
Máme také připravený Plán zimní 

údržby,“ sdělil Jiří Brandejs, ředitel 
Údržby silnic Královéhradeckého 
kraje a. s.

Silničáři nepodceňují ani sou-
časnou epidemiologickou situ-
aci. Zaměstnanci Údržby silnic 
jsou rozděleni do  skupin, které 
se vzájemně nepotkávají. Dalším 
opatřením je rozdělení šaten, so-
ciálních zařízení a  všech dalších 
společných prostor, kde docháze-
lo ke  společnému setkávání osob. 
Stanovení úkolů na  začátku smě-
ny musí být kratší než 15 minut, 
veškerá nutná školení jsou reali-
zována distančně.

„Jsme připravení udělat maxi-
mum, abychom vše zvládli a  způ-
sobili co nejméně komplikací řidi-
čům. Pokud se stane, že na jednom 
či více stanovištích budou scházet 
řidiči, přistoupíme na daném úze-
mí k údržbě dle pořadí důležitosti, 
kdy nejdříve ošetříme hlavní tahy 
mezi městy a  poté další komuni-
kace podle důležitosti,“ uvedl rad-
ní pro dopravu Václav Řehoř. 

Řidičům je i  v  letošním roce 
od  1. listopadu k  dispozici webo-
vá aplikace „Zimní obslouženost“, 
díky níž se snadno dozvědí, kdy 
naposledy byl daný úsek ošetřen. 
Provozuje ji Údržba silnic Krá-
lovéhradeckého kraje a. s., která 
zajišťuje sjízdnost na  komunika-
cích I., II. a III. třídy podle schvále-
ného Plánu zimní údržby. Aplika-
ci najdete opět na www.uskhk.eu.

Aktuální informace o  případ-
ných časových omezeních zimní 
údržby komunikací budou zve-
řejňovány na  Facebooku Údržby 
silnic Královéhradeckého kraje, 
webových stánkách kraje, v  pří-
padě mimořádných situací i pro-
střednictvím starostů dotčených 
obcí a  oficiálních informačních 
kanálů jednotlivých obcí. |

V kraji se autobusová doprava vrací 
do normálu

Královéhradecký kraj v polovi-
ně listopadu obnovil spoje veřej-
né autobusové dopravy, které do-
časně omezil z  důvodu uzavření 
škol kvůli pandemii koronaviru. 

„Z  důvodu otevření základních 
škol, a to aktuálně pro první a dru-
hé ročníky, končí prázdninový re-
žim autobusových spojů a vracíme 
se do normálu podle platných jízd-
ních řádů. O  této změně budeme 
informovat i  zástupce obcí pro-
střednictvím datových schránek. 
Chtěl bych také apelovat na rodiče 
a požádat je o zvýšený dohled nad 
svými dětmi. Pro mnohé z těch nej-
menších je cestování do  školy ve-
řejnou dopravou nová zkušenost,“ 

říká radní Václav Řehoř odpovědný 
za oblast dopravy.

Všechny informace o  aktuál-
ním dopravním spojení cestující 
najdou na  portálu jízdních řádů 
IDOS na  webu idos.cz pro další 
dotazy mohou volat infolinku 
IDS IREDO na  telefonním čísle 
491 580 333.

Královéhradecký kraj dočasně 
omezil spoje ve  veřejné dopravě 
19. října na základě vládních opat-
ření kvůli rostoucímu šíření one-
mocnění covid-19. Rozsah objed-
návaných autobusových spojů se 
v pracovních dnech snížil o 3,8 %. 
Omezení pro vlakovou dopravu 
zatím zůstávají v platnosti. |

Radní pro zdravotnictví píše 
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Královéhradecký kraj má nové zastupitelstvo
V pondělí 2. listopadu se poprvé 

sešlo Zastupitelstvo Královéhra-
deckého kraje pro volební období 
2020 až 2024. Zastupitelé složili 
zastupitelský slib a  zvolili nové 
vedení kraje. Hejtmanem se stal 
bývalý policejní prezident, sená-
tor a  dosavadní první náměstek 
hejtmana Martin Červíček.

Zasedání se zúčastnilo 43 čle-
nů zastupitelstva. Dva zastupitelé 
se do  jednání připojili distančně 
skrze videokonferenci. Volba hejt-
mana proběhla veřejně. Pro zvo-
lení Martina Červíčka na  pozici 
hejtmana hlasovalo 29 zastupitelů, 
proti 15 a 1 zastupitel se hlasování 
zdržel.

„Hlavní prioritou nového ve-
dení kraje bude pokračovat v  co 
největším rozvoji regionu a  jeho 
obcí. Budeme se muset zaměřit 
především na  investice ve  zdra-
votnictví a v sociální oblasti. Chtěl 
bych ale, abychom také nepřestá-
vali v trendu navyšování investic 
do  dopravní infrastruktury,“ uve-

dl nově zvolený hejtman Martin 
Červíček.

Novou krajskou koalici tvo-
ří volební seskupení ODS, STAN 
a Východočeši, Piráti, Koalice pro 
Královéhradecký kraj a  koalice 
Spojenci pro Královéhradecký 
kraj. Celkem má koalice 27 man-
dátů. |

InformUjeme

Ivan Adamec
ODS+STAN+VČ

Martina 
Berdychová 
náměstkyně 
hejtmana
ODS+STAN+VČ

Pavel 
Bělobrádek
2. náměstek 
hejtmana 
Koalice pro 
Královéhradecký 
kraj

Jana 
Berkovcová
ANO

Jan Birke 
Spolu pro kraj 

Milan Brandejs 
ODS+STAN+VČ

Ladislav
Brykner
předseda 
Výboru pro sport, 
tělovýchovu 
a volnočasové 
aktivity 
ODS+STAN+VČ

Pavel Bulíček
1. náměstek 
hejtmana 
Piráti 

Rudolf Cogan
náměstek hejtmana 
ODS+STAN+VČ

Jan Čáp
Koalice pro 
Královéhradecký 
kraj

Martin 
Červíček
hejtman 
ODS+STAN+VČ

Jaromír 
Dědeček
předseda 
Výboru kontrolního 
ANO

Aleš Dohnal
předseda 
Výboru pro dopravu 
Piráti

Klára Dostálová
ANO

Jana Drejslová
předsedkyně 
Výboru pro výchovu, 
vzdělávání 
a zaměstnanost 
ODS+STAN+VČ

Zdeněk Fink
radní 
Spojenci pro 
Královéhradecký 
kraj

Jan Grulich
předseda 
Výboru pro cestovní 
ruch a mezinárodní 
spolupráci 
Spojenci pro 
Královéhradecký 
kraj

Ivana 
Hantschová
ANO

Pavel Hečko 
Spolu pro kraj 

Jan Holásek
Spojenci pro 
Královéhradecký 
kraj
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Josef Horáček
předseda 
Výboru pro kulturu 
a památkovou péči 
ODS+STAN+VČ

Jan Jarolím
ANO

Miroslav 
Kodydek
ANO

Petr Koleta
ANO

Dana Kracíková 
předsedkyně 
Výboru zdravotního 
ODS+STAN+VČ

Darina 
Kricnarová
ANO

Jan Kříž
ANO

Anna Maclová
předsedkyně 
Výboru finančního 
Koalice pro 
Královéhradecký 
kraj

Aleš Maloch
ODS+STAN+VČ

František 
Mencl 
Spolu pro kraj 

Andrea 
Pajgerová
SPD

Jana Patková
Piráti

Zdeněk Podal 
SPD

Petr Poláček
Piráti

Zdeněk Praus
ANO

Václav Řehoř
radní 
ODS+STAN+VČ

Pavlína 
Springerová
Spojenci pro 
Královéhradecký 
kraj

Jana Šandová
ANO

Jiří Škop 
předseda 
Výboru pro 
regionální rozvoj 
ODS+STAN+VČ

Monika 
Štayrová
ANO

Jiří Štěpán
předseda 
Výboru pro 
hospodářskou spo-
lupráci a pracovní 
příležitosti 
Spolu pro kraj 

Arnošt 
Štěpánek
náměstek hejtmana 
Piráti

Miroslav 
Uchytil 
předseda 
Výboru sociálního 
Koalice pro 
Královéhradecký 
kraj

Martina Vágner 
Dostálová
předsedkyně 
Výboru pro životní 
prostředí 
a zemědělství 
Piráti

Adam Valenta 
radní 
Piráti 

ODS+STAN+VČ – koalice složená z politické strany Občanská demokratická strana, politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ a politického hnutí VÝCHODOČEŠI
ANO – politické hnutí
Spojenci pro Královéhradecký kraj – koalice složená z politické strany TOP 09, politického hnutí Hradecký demokratický klub a politické strany Liberálně ekologická 
strana
Koalice pro Královéhradecký kraj – koalice složená z politické strany KDU-ČSL, politické strany Volba pro město a politického hnutí Nestraníci
Piráti – politická strana Česká pirátská strana
SPD – Svoboda a přímá demokracie 
Spolu pro kraj – koalice složená z politické strany Česká strana sociálně demokratická a politické strany Strana zelených

InformUjeme
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Představujeme členy Rady Královéhradeckého kraje
Martin Červíček (ODS+STAN+VČ) 
hejtman
oblast integrovaného záchranného systému, 
krizového řízení a zahraničních vztahů

Martin Červíček se narodil  
3. dubna 1972 v  Náchodě. Vystu-
doval bezpečnostně právní stu-
dia na  Policejní akademii a  obor 
sociální pedagogika na  Univerzi-
tě Hradec Králové. V  letech 1990 
až 2016 pracoval u  Policie České 
republiky, kde zastával různé po-
zice ve  vrcholovém vedení poli-
cie a  jako policejní prezident byl 
zodpovědný za  bezpečnost České 
republiky. 

V  roce 2016 
se stal členem 
ODS a  ve  stejném 
roce byl zvolen 
do  Zastupitelstva 
Královéhradecké-
ho kraje. Po  ná-

sledující čtyři roky působil jako  
1. náměstek hejtmana a  do  jeho 
gesce patřila doprava a  silniční 
hospodářství. Na  podzim roku 
2018 zvítězil v  senátorských vol-
bách za  Náchodsko. V  roce 2020 
Martin Červíček obhájil post kraj-
ského zastupitele a  následně byl 
zvolen hejtmanem Královéhradec-
kého kraje. 

Pavel Bulíček (Piráti) 
1. náměstek hejtmana
oblast investic, inovací a informačních 
technologií 

Pavel Bulíček se narodil 1. květ-
na 1988 v  Hradci Králové. Po  do-
končení studia na  Univerzitě Hra-
dec Králové nastoupil na  pozici 
Specialista zavádění produktů 
a  služeb. Následně byl zaměst-
nán jako analytik se zaměřením 
na  energetický průmysl. Působí 
také jako velitel družstva jednotky 

požární ochrany 
Březhrad.

Do  politiky 
Pavel Bulíček 
vstoupil v  roce 
2014, kdy se stal 
členem České 

pirátské strany, a  v  roce 2018 byl 
zvolen zastupitelem Hradce Krá-
lové. O  dva roky později uspěl 
i  v  krajských volbách, byl zvolen 
krajským zastupitelem a  poslé-
ze i  členem rady, kde zastává post  
1. náměstka hejtmana. 

Pavel Bělobrádek (Koalice pro KHK) 
2. náměstek hejtmana 
oblast životního prostředí, zemědělství
a vodního hospodářství 

Pavel Bělobrádek se narodil  
25. 12. 1976. V  letech 1995 až 2001 
vystudoval veterinární hygienu 
a ekologii na Veterinární a farma-
ceutické univerzitě Brno. Později si 
zde doplnil i doktorandské vzdělá-
ní. Vystudoval také Liberálně-kon-
zervativní akademii. Pracoval jako 
veterinární inspektor. 

V  roce 2004 vstoupil do  KDU-
-ČSL. O  šest let později byl na  mi-

mořádném sjez-
du strany zvolen 
jejím předsedou. 
Jako lídr kandi-
dátky se v  roce 
2013 stal poslan-
cem Parlamentu 

České republiky a  o  rok později 
také místopředsedou vlády Čes-
ké republiky. Poslanecký mandát 
Pavel Bělobrádek obhájil i  ve  vol-
bách v  roce 2017. V  zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje zase-
dá nepřetržitě již od  roku 2012. 
V  roce 2020 byl zvolen na  pozici  
2. náměstka hejtmana. 

Martina Berdychová (ODS+STAN+VČ) 
náměstkyně hejtmana 
oblast sociálních věcí, kultury a cestovního 
ruchu

Martina Berdychová se narodi-
la 29. dubna 1971 v  Hořicích. Vy-

studovala učitel-
ství pro 1. stupeň 
základní školy 
na  Univerzitě 
Karlově v  Praze 
a  poté pracova-
la jako učitelka. 

Od  roku 2000 pak patnáct let za-
stávala post starostky obce Ho-
lovousy. Ve  volbách v  roce 2013 
se stala poslankyní Parlamentu 
České republiky, kde působila jako 
místopředsedkyně výboru pro 
veřejnou správu a regionální roz-
voj, předsedkyně podvýboru pro 
cestovní ruch, místopředsedkyně 
podvýboru pro kulturu, členka vý-

boru školského a  podvýboru pro 
práci ombudsmanky.

V roce 2008 byla poprvé zvolena 
do  Zastupitelstva Královéhradec-
kého kraje a svůj mandát obhájila 
ve  všech následujících krajských 
volbách. Od  roku 2016 působi-
la jako náměstkyně hejtmana 
a do její gesce patřilo školství, sport 
a kultura. 

Rudolf Cogan (ODS+STAN+VČ) 
náměstek hejtmana 
oblast financí 

Rudolf Cogan se narodil 25. srp-
na 1971 v  Hořicích. Na  Univerzitě 
Karlově vystudoval právo a  na  Vy-
soké škole ekonomické v  Praze fi-
nance, Ph.D.  tam získal  pro obor 
veřejná správa. Je advokátem.  

Po  intenzivním angažmá 
na podzim 1989 se do správy měs-
ta Nová Paka vrátil ve  volbách 
v roce 2002, kdy se stal členem za-
stupitelstva. O  čtyři roky později 

mandát obhá-
jil a  stal se také 
n o v o p a c k ý m 
místostarostou. 
Na  začátku lis-
topadu 2010 byl 
zvolen starostou. 

Od roku 2012 je Rudolf Cogan za-
stupitelem Královéhradeckého 
kraje. V  letech 2016–2020 zastá-
val funkci radního pro oblast fi-
nancí a tuto gesci má na starosti 
i v novém volebním období, ten-
tokrát z  pozice náměstka hejt-
mana. 

Arnošt Štěpánek (Piráti) 
náměstek hejtmana
oblast školství a sportu

Arnošt Štěpánek se narodil  
1. září 1968. Po  ukončení pedago-
gické fakulty se věnoval zejména 
práci v  reklamě a  marketingu. 
V roce 2010 dokončil studium Mas-
ter of Business Administration 
na Sheffield Hallam University. Po 
ukončení výcviku v Londýně a San 
Francisku pracuje jako týmový 
kouč. Kromě komerčních projektů 
se věnuje také mnoha neziskových 
projektům. Pomáhá jako kouč 

zdarma nada-
cím, podporuje 
uplatnění sku-
piny 50+ na  trhu 
práce, přednáší 
na  univerzitách, 
vede motivační 

semináře a  workshopy pro žáky 
středních škol, pořádá webináře 
pro veřejnost.

Do politiky vstoupil Arnošt Ště-
pánek v  roce 2020, kdy byl jako 
člen České pirátské strany zvolen 
krajským zastupitelem a  stal se 
náměstkem pro oblast školství 
a sportu. 

Václav Řehoř (ODS+STAN+VČ) 
radní
oblast dopravy a majetku

Václav Řehoř se narodil 27. červ-
na 1980 a  v  současné době žije 
v Blešně. Je absolventem Právnické 
fakulty Univerzity Karlovy – vy-
studoval obor právo a právní věda. 
Po studiích pracoval jako advokátní 
koncipient. V  roce 2003 se stal čle-
nem Mladých konzervativců a o tři 
roky později vstoupil do řad ODS. 

Zastupitelem 
Královéhradec-
kého kraje se stal 
poprvé v  roce 
2016 a  během 
ustavujícího za-
sedání byl zvolen 

do funkce člena rady. V jeho gesci 
byly investice a  majetek. Ve  vol-
bách o  čtyři roky později post 
radního obhájil, nyní do  jeho 
gesce patří oblast dopravy a  ma-
jetku. 
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Adam Valenta (Piráti) 
radní
oblast regionálního rozvoje, evropských 
grantů a dotací

Adam Valenta se narodil  
13. června 1983 v  Trutnově, kde 
žije dodnes. Vystudoval obor in-
formační technologie ve  Dvoře 
Králové nad Labem a studoval také 
aplikovanou informatiku v  Plzni, 
později v  Hradci Králové. Už pat-
náct let pracuje jako webový de-
signer a programátor v trutnovské 
firmě. 

Do  České pi-
rátské strany 
Adam Valenta 
vstoupil v  roce 
2010. Ve  volném 
čase se věnu-
je zahradě, hře 

na různé hudební nástroje a pří-
ležitostně analogové fotografii. 
V  roce 2020 byl zvolen do  Zastu-
pitelstva Královéhradeckého 
kraje a stal se radním pro oblast 
regionálního rozvoje, evrop-
ských grantů a dotací. 

Zdeněk Fink (Spojenci pro KHK) 
radní
oblast zdravotnictví

Zdeněk Fink se narodil 16. ledna 
1955 v  Hradci Králové. Vystudoval 
tamní gymnázium a poté pracoval 
ve Fakultní nemocnici Hradec Krá-
lové jako sanitář a uklízeč. Při práci 
vystudoval Lékařskou fakultu Uni-
verzity Karlovy v  Hradci Králové 
a  získal titul MUDr.  Od  roku 1981 
tak působí jako lékař. 

Do  politiky Zdeněk Fink vstou-
pil v  roce 1998 úspěšnou kandi-

daturou do  Za-
s t u p i t e l s t v a 
města Hradec 
Králové a  svůj 
mandát opako-
vaně obhajoval. 
Od  prosince roku 

2010 až do října 2018 zastával post 
královéhradeckého primátora. 
Do krajského zastupitelstva byl po-
prvé zvolen v roce 2004. 

V krajských volbách v roce 2020 
obhájil svůj post a navíc se stal rad-
ním pro zdravotnictví. 

ČLENOVÉ RADY KHK

Školy díky krajské podpoře nakoupí téměř 670 notebooků 
Královéhradecký kraj podpo-

ruje z  vlastních finančních pro-
středků technickou vybavenost 
krajských středních škol v  době 
distanční výuky. V  reakci na  jarní 
uzavírku škol v červnu a září letoš-
ního roku navýšil jejich provozní 
příspěvky o  necelých 8,5 milionu 
korun. Školy díky tomu nakoupí 
zhruba 670 notebooků, které peda-
gogům poslouží k zajištění kvalit-
ní výuky jak v době uzavření škol, 
tak při prezenční výuce. 

„Průběh jarní výuky otestoval 
připravenost škol reagovat na  ne-
obvyklé situace a poukázal na me-
zery ve  způsobu zajišťování dis-
tanční výuky, která v  současnosti 
plně nahrazuje účast žáků ve škole. 

Až pandemie pomine, distanční vý-
uku lze efektivně využít například 
při dlouhodobé nepřítomnosti 
žáka. Proto je nutné, aby každý pe-
dagog měl k  dispozici svůj note-
book a  mohl po  technické stránce 
takovou výuku zajistit,“ říká ná-

městek Arnošt Štěpánek odpověd-
ný za oblast školství a sportu s tím, 
že pedagogové také notebooky vyu-
žijí při prezenční výuce.

Prostředky na  nákup počítačů 
a  softwaru schválila rada kraje 
při změnách rozpočtu v  červnu 
a  září letošního roku. Kraj se tak 
připravil na reálné riziko omezení 
podzimního provozu škol. Odbor 
školství zmapoval stav techniky 
na jednotlivých školách a postup-
ně nákup notebooků financuje.

„V  první vlně jsme rozdělili pět 
milionů korun na zajištění zhruba 
416 notebooků, ve druhé vlně nece-
lých 3,5 milionu korun na 253 note-
booků. Nyní postupně dovybavuje-
me další školy, které novou mobilní 

techniku akutně nepotřebovaly,“ 
doplňuje informaci náměstkyně 
Martina Berdychová, která vedla 
školství v  minulém volebním ob-
dobí. Dodává, že ředitelé škol mají 
i velkou míru volnosti ve volbě na-
kupovaných notebooků. K  částce 
přidělené krajem si mohou přidat 
i vlastní finanční prostředky a kou-
pit si zařízení podle potřebných 
technických parametrů.

Kromě toho Královéhradecký 
kraj již v  dubnu letošního roku 
nakoupil ze svého rozpočtu 187 
notebooků za více jak 1,7 milionu 
korun do  sedmi krajem zřizova-
ných dětských domovů. Dětem, 
které v domově žijí, umožnily plné 
zapojení do online výuky.  |

Kraj hledá dobrovolníky pro pomoc v sociálních i zdravotnických zařízeních
Královéhradecký kraj začal 

spolupracovat s  Akademickým 
centrem studentských aktivit. 
Společně budou hledat a  školit 
dobrovolníky pro zajištění sociál-
ních, případně i  zdravotnických 
služeb, které jsou v současné době 
ohroženy nedostatkem personálu 
kvůli pandemii koronaviru. 

„Absence personálu v  domovech 
seniorů, nemocnicích nebo dětských 
domovech je v současné chvíli vážný 
problém, se kterým se musíme vypo-
řádat. Vlna solidarity s nakaženými 
zařízeními je veliká a dosud se nám 

dařilo najít dostatek pečovatelů. Si-
tuace je však obtížně předvídatelná, 
proto nesmíme ustat v  hledání dal-
ších možností. Z tohoto důvodu jsme 
uvítali nabídku Akademického cent-
ra studentských aktivit, které koordi-
nuje pomoc dobrovolníků a zajišťuje 
i  jejich školení,“ uvedla náměstkyně 
Martina Berdychová odpovědná 
za oblast sociálních věcí. 

Akademické centrum student-
ských aktivit začne cíleně oslovo-
vat dobrovolníky i  v  Královéhra-
deckém kraji. Následně je proškolí 
a  bude vést v  databázi připravené 

vyslat na pomoc, kamkoliv to bude 
nutné. Prostory pro školení zajistí 
zdravotnická škola v Hradci Králo-
vé. Dobrovolníci se mohou do data-
báze hlásit prostřednictvím webu 
www.chcipomoct.cz.

Organizace nabídla své služby 
kraji bezplatně. Vedení Králové-
hradeckého kraje s  Akademickým 
centrem studentských aktivit uza-
vře memorandum o spolupráci. 

„Současně se vedle oslovení ve-
řejnosti přímo obracím na  ředitele 
našich příspěvkových organizací 
s výzvou, aby se do dobrovolnických 

aktivit zapojili také jejich zaměst-
nanci. Nepotřebujeme pouze ošet-
řovatele, ale také pomocníky v  ku-
chyních, s podáváním jídla, na úklid 
apod. Na  školy jsme se již nedávno 
obrátili s  žádostí o  pomoc pro dět-
ské domovy a pomoc nabídlo přes 90 
pracovníků škol, za což jim velice dě-
kujeme,“ dodala Martina Berdychová.  

V  zasažených domovech pro se-
niory vypomáhají pracovníci z  ji-
ných zařízení, studenti na  základě 
pracovních příkazů, ale i  dobrovol-
níci a externisté, které zařízení nají-
mají na dohody. |
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Specialistka na infekční onemocnění náchodské nemocnice - MUDr. Eva Hanková.

Na nejčastější dotazy ohledně onemocnění covid-19 odpovídá 
lékařka Eva Hanková

MUDr.  Eva Hanková je specia-
listkou v oboru infekční lékařství 
a  vedle provozování infekční am-
bulance aktuálně v náchodské ne-
mocnici pečuje o  pacienty s  one-
mocněním covid-19. V  rozhovoru 
s  mluvčí Zdravotnického holdin-
gu Královéhradeckého kraje Lucií 
Chytilovou odpověděla na  nejčas-
těji kladené dotazy spojené s tímto 
onemocněním.

Je možné covid-19 nazývat „rý-
mičkou“?

Není to rýmička. Většina z  ob-
čanů, kteří se nakazí, prodělá leh-
ké onemocnění, které někdy ani 
nezaznamenají. Ale u  části lidí, 
a  nejsou to jen výjimky, může do-
jít k  velmi těžkému onemocnění, 
které jim zkrátí život. Jak řekl pan 
primář Chrdle z  infekčního oddě-
lení českobudějovické nemocnice, 
bojujeme o  životy lidí, kteří tady 
mohli 10 až 20 let žít při dobré kva-
litě života.

Lze covid-19 porovnat s  chřip-
kou?

Zásadní rozdíl je v tom, že chřip-
ka má sezónní charakter. Dovoluje 
nám si oddechnout a  po  jaru na-
brat síly – jak těm, kdo stonali, tak 
těm, kteří se o ně starají. Covid nás 
nešetří. Ten sezónnost nezacho-
vává. Další rozdíl je v tom, že proti 
chřipce se lze očkovat, na covid-19 
zatím vakcínu nemáme. A  další 
věc, proti chřipce máme léky i v ta-
bletách, které jsou daleko dostup-
nější než proti covidu. Tyhle tři 
faktory jsou u  chřipky příznivější, 
přestože i  na  chřipku lidé mohou 
zemřít. A jestli vám zemře člen ro-
diny na chřipku či na covid-19, bu-
dete úplně stejně smutní.

Dá se předem odhadnout, jaký 
budu mít průběh nemoci?

Když se podíváme prostým 
okem na pacienty, kteří leží na na-
šich odděleních, vidíme, že větši-
na z  nich jsou starší, obézní muži 
s  cukrovkou. Nejsou to ale jediné 

rizikové faktory, mohou onemoc-
nět i  mladší lidé, kteří jsou zdán-
livě zdraví, protože nikdo nevíme, 
jestli u nás neklíčí nějaká nemoc.

Jak vnímáte mediální kampaň, 
která kolem koronaviru běží již 
od jara?

Těch kampaní běží několik. 
V  médiích vidíme a  slyšíme na-
prosto protichůdné informace 
a člověk, který má jinou odbornost 
a nevyzná se v tom, musí být často 
zmatený, vystrašený, nebo naopak 
znechucený a  může si myslet, že 
jde o jeho svobodu, že tato nemoc 
je pouhým nástrojem k  utužení 
moci vlády. Tak to ale není.

Tento dojem možná nabyli Češi 
na  jaře, kdy tu byly velmi přísné 
restrikce, ale nemocných v té době 
nebylo mnoho…

Je to možné. Ale právě díky těm-
to opatřením nedošlo k  většímu 
rozšíření infekce, a  ti, kteří přeži-
li s  vypětím sil všech kolem nich, 
anebo kterým nepřežili příbuzní, 
by rozhodně neřekli, že se v té době 
nic nedělo. Podařilo se infekci 
utlumit, zabránit jejímu většímu 
šíření, ale následná euforie a uvol-
nění opatření, které bylo rozhodně 
výraznější než v  okolních zemích, 
vedlo k  tomu, že jsme tam, kde 

dnes jsme. A dnes rozhodně už ne-
lze říct, že o nic nejde. Zdravotnické 
kapacity jsou na hranici a není to 
jen otázka počtu lůžek, ventilátorů 
a  dalších přístrojů, ale také toho, 
kdo se o nemocné bude starat.

Máte z toho obavy?
Mám, jako každý. Ale snažíme se 

dělat vše, abychom to zvládli.

Zopakujte prosím zásady, jak se 
nejlépe chránit?

Je třeba si uvědomit, že způsob 
léčby a léky typu remdesivir, isopri-
nosine či prednison, o kterých lidé 
slýchají v  médiích, nepatří do  ru-
kou laika. Mají přesně vymezené 
důvody a  čas pro podání a  při ne-
správném použití mohou i ublížit. 
Do rukou laika patří mýdlo, proto-
že virus je obalený tukem a mýdlo 
mu nedělá dobře, dezinfekce, čistá 
rouška nasazená správně na  nose 
a ústech, na kterou si nesmíme sa-
hat. Dále je důležitá pestrá strava 
s dostatkem vitamínů, bez jakých-
koliv extrémních diet.

Jedním z  rizikových faktorů je 
obezita. Je vhodné nyní zhubnout?

Rozhodně bych nikomu nedo-
poručovala nyní držet extrémní 
dietu, a  to kvůli snížení rizik spo-
jených s  covidem. Tak si může 

člověk spíše uškodit. Na  hubnutí 
je teď pozdě. Extrémní dieta tělo 
rozhodně neposílí. Naopak vyváže-
ná strava s omezením tuků, cukrů 
a alkoholických nápojů udělá dob-
ře každému.

Jak by se o  sebe měli nakažení 
pacienti doma starat?

Každý člověk, který má nějaké 
onemocnění dýchacího ústrojí, by 
měl zůstat v  klidu, fyzicky se ne-
zatěžovat, nekouřit, jíst dostatek 
vitamínů, a to nejen v ovoci a zele-
nině, ale také si koupit vitamín C, 
případně i  B v  tabletách. Naopak 
nedoporučuji vysoké dávky multi-
vitamínových preparátů, protože 
zde jsou i jiné složky, kterých není 
vhodné užívat nadměrné množ-
ství. Dále je dobré si dvakrát den-
ně měřit tělesnou teplotu. Pokud 
se tělesný stav zhoršuje, zejména 
pokud se člověk zadýchává i  při 
běžných činnostech, pak je vhod-
né konzultovat lékaře. Nepleťte si 
ovšem zadýchávání s pocitem, kdy 
má člověk ze strachu či úzkosti 
pocit, že se dusí. To je něco jiného 
a není to nebezpečné.

Je důležité si nechat potvrdit 
diagnózu testem?

Z  epidemiologického hlediska 
určitě ano. Neměl by o  tom ale 
rozhodovat laik, je potřeba test 
správně načasovat a indikovat jej 
v  odůvodněných případech. Po-
kud je například člověk v  karan-
téně, tak první den po  kontaktu 
s  nakaženou osobou nemá smysl 
jít na  vyšetření. Test se většinou 
doporučuje pátý den. Pro pacien-
ty, kteří přicházejí k hospitalizaci 
do  nemocnice, máme k  dispozici 
nové rychlotesty. Vyšetřují tak-
zvaný antigen, což je součást viru. 
Toto vyšetření je rychlé, výsledek 
máme přibližně za  15 až 30 mi-
nut, takže můžeme pacienty bez 
prodlení roztřídit a počkat na vý-
sledek PCR testu, který je spolehli-
vější a pro potvrzení onemocnění 
potřebný. |
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Středoškolští učitelé pomohou kolegům v dětských domovech  
Královéhradecký kraj požádal 

ředitele středních škol o  pomoc 
zaměstnancům dětských domo-
vů. Téměř devadesát dobrovolní-
ků z  řad středoškolských učitelů, 
vychovatelů a  asistentů pedagoga 
tak vypomůže s  doučováním dětí, 
nebo přímo nastoupí do  služeb 
za chybějící vychovatele. 

„Na rozdíl od jarní vlny zasáh-
lo onemocnění covid-19 téměř 
všechny dětské domovy v  kraji. 
S  tím samozřejmě souvisí naří-
zená karanténa, která zhoršila 
personální situaci v  dětských 
domovech. Kromě nedostatku 
zaměstnanců vznikly i  logistické 
problémy s  realizací karantény 
a izolací pozitivních dětí,“ říká ná-
městkyně hejtmana Martina Ber-
dychová, které vedla krajské škol-
ství v minulém volebním období.

Z  tohoto důvodu kraj oslovil 
ředitele zavřených středních škol 
a  požádal je o  pomoc. „Zájem ze 
strany pedagogů, vychovatelů 
a  asistentů nás příjemně překva-

pil. Téměř devadesát dobrovolní-
ků nabídlo pomoc a  ředitelé jed-
notlivých dětských domovů si již 
mohou požádat o  konkrétní pra-
covníky,“ sděluje náměstkyně Ber-
dychová, která stála u  zrodu této 
myšlenky. Po uzavření speciálních 
škol nabídli výpomoc i  učitelé 
z těchto škol. Skupinu pomocníků 

ještě doplňují studenti Univerzity 
Hradec Králové, kteří vykonávají 
v dětských domovech praxi.

„Systémová podpora dětských 
domovů mě velice těší a  rád se 
připojuji s  poděkováním pracov-
níkům dětských domovů a  všem 
dobrovolníkům. Čeká nás hodně 
práce na  přípravě transforma-

ce dětských domovů, která bude 
součástí změn v  péči o  ohrožené 
děti v  našem kraji. Řešení krizo-
vé situace ukázalo, že jsme na  ni 
dobře připraveni,“ shrnuje ná-
městek hejtmana Arnošt Štěpá-
nek odpovědný za oblast školství 
a sportu.

V  dětských domovech je nut-
né pečovat o  svěřené děti 24 ho-
din denně a  zároveň jim zajistit 
online výuku, kdy na  jednoho 
vychovatele připadá šest až osm 
dětí. Ty často navštěvují různé 
ročníky i různé školy. Ředitelé do-
movů musí souběžně zabezpečit 
i  péči o  předškoláky. Profese vy-
chovatele v  dětském domově se 
stala v  této době jednou z  nejná-
ročnějších profesí.

Královéhradecký kraj zřizuje 
sedm dětských domovů, a to v Ne-
chanicích, Broumově, Jaroměři, 
Sedloňově, Potštejně, Dolním 
Lánově a  ve  Vrchlabí, ve  kterých 
zaměstnanci pečují o více jak dvě 
stovky dětí.  |

V kraji zatím africký mor prasat není. Jsme ale ve střehu, 
konstatuje náměstek Bělobrádek

Vedení Královéhradeckého 
kraje se připravuje na  možnost, 
že by na  jeho území pronikl af-
rický mor prasat. Aktuálně žádný 
výskyt tohoto onemocnění v regi-
onu potvrzený nebyl. Náměstek 
Pavel Bělobrádek nabádá ke  zvý-
šené opatrnosti a hlášení uhynu-
lých kusů divoké zvěře. 

„Africký mor prasat je velice 
nakažlivé onemocnění prasat, ale 
na  člověka není přenosné. Napo-
sledy se u nás objevilo v roce 2017 
ve Zlínském kraji. Nyní je oficiálně 
Česká republika bez nákazy,“ uvedl 
náměstek Pavel Bělobrádek odpo-
vědný za oblast životního prostře-
dí a zemědělství.   

Na  území Polska a  nyní i  Ně-
mecka byly na konci října potvrze-
ny výskyty afrického moru prasat, 
přičemž v  Sasku to bylo necelých 

60 kilometrů od  státních hranic. 
Státní veterinární správa proto 
vydala mimořádná preventivní 
opatření, která platí ve  vytipo-
vaných oblastech Libereckého 
a  Ústeckého kraje. Zavedlo se na-
příklad zástřelné na  černou zvěř 

ve výši 2000 korun a zvýšila se od-
měna za  nález a  odebrání vzorků 
z  padlin černé zvěře, za  kterou se 
vyplácí 3000 korun. Budují se ploty 
a zradidla proti migraci zvěře.

„V našem kraji se zatím nákaza 
nevyskytla, ale je třeba být ve střehu 

a  připraveni na  takovou možnost. 
Chci proto apelovat i  na  veřejnost, 
aby v  případě nálezu uhynulých 
kusů černé zvěře neprodleně kon-
taktovala příslušné myslivce, vete-
rinární správu nebo obecní úřad. 
Uhynulého prasete by se nálezci 
rozhodně neměli nijak dotýkat 
nebo s  ním manipulovat. Stačí, 
pokud je to možné, uvést přesnou 
polohu nálezu, případně jej a jeho 
okolí vyfotografovat, aby jej mys-
livci snadněji našli,“ připomíná Pa-
vel Bělobrádek a pokračuje: 

„Pokud se na  našem území af-
rický mor prasat objeví, jsme při-
pravení rychle jednat a  podobně 
jako ve Zlínském kraji, od kterého 
již preventivně čerpáme zkuše-
nosti, zastavit šíření nákazy. Třeba 
i  povoláním policejních odstřelo-
vačů.“  |
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Kraj pro jednotný informační systém v nemocnicích nakoupí 575 počítačů
Poslední fáze výběru dodavatelů 

jednotného informačního sytému je 
téměř u konce. Radní Královéhradec-
kého kraje schválili výběr dodava-
tele 575 kusů počítačů, za které kraj 
zaplatí 10,4 milionu korun s DPH. 

„Zadávací řízení bylo zahájeno  
6. srpna a  do  8. září, kdy skončila 
lhůta pro jejich podání, kraj obdr-
žel dvě nabídky. Rada Královéhra-
deckého kraje vybrala společnost 
AUTOCONT a. s., která nabídla 575 
počítačů za  10,4 milionu korun 
s  DPH, přičemž 90 % této částky 

bude uhrazeno z  dotace ze státní-
ho rozpočtu a  Integrovaného regi-
onálního operačního programu. 
Kraj tak zaplatí zhruba milion ko-
run,“ uvedl radní Václav Řehoř.

Královéhradecký kraj v minulosti 
již úspěšně vybral pro jednotný ne-
mocniční informační systém doda-
vatele serverů a  datových úložišť. Je 
to společnost AUTOCONT a. s., která 
kraji za  57 milionů korun bez DPH 
dodá hardware a  následně zajistí 
i jeho servis. Software a jeho pětiletou 
servisní podporu bude kraji poskyto-

vat společnost ICZ a.s. za 31,3 milionu 
korun. 

Nově vybrané počítače budou 
sloužit personálu v nemocnicích, je-
jichž prostřednictvím budou do  ne-
mocničního informačního systému 
vstupovat a vkládat data.

Nemocniční informační sys-
tém (NIS) je klíčový software, který 
má na  starost mapování, evidování 
a  uchovávání všech lékařských pro-
cesů – zpráv, výsledků a objednávek. 
Vedle NIS v nemocnicích fungují dal-
ší systémy – např. laboratorní sys-

tém nebo systém na zpracování a ro-
zesílání obrazové dokumentace, jako 
jsou výsledky rentgenu, CT, ultrazvu-
ku, magnetické rezonance apod.

Na  vznik samotného nemocnič-
ního informačního sytému, a to včet-
ně softwaru, serverů i  počítačů pro 
koncové uživatele, hodlá kraj vynalo-
žit celkem 98 milionů korun. Většinu 
těchto výdajů pokryje dotace z Inte-
grovaného regionálního operačního 
programu (IROP). Administraci pro-
jektu řídí krajské Centrum investic, 
rozvoje a inovací.  |

Nová výzva v programu Interreg V-A ČR – Polsko reaguje na pandemii covid-19
V prioritní ose 4 (spolupráce in-

stitucí a komunit) programu Inte-
rreg V-A ČR - Polsko byla vyhlášena 
nová výzva, tentokrát s  důrazem 
na probíhající pandemii covid-19. 
Vzhledem k  tomu, jakou situací 
procházejí oba partnerské státy 
a  jaké komplikace tato situace 
způsobuje spolupracujícím insti-
tucím, bude v  této výzvě kladen 
důraz na  spolupráci jak v  době 
pandemie, tak i po ní. 

„Tato výzva je příležitostí pro 
partnery z našeho regionu, jak pod-
pořit doposud bezproblémovou 
přeshraniční spolupráci, která byla 
v  řadě oblastí poznamenána sou-
časnou krizí,“ uvedl radní pro oblast 
regionálního rozvoje, evropských 
grantů a dotací Adam Valenta. 

Podpořeny budou tyto aktivity:
• Posílení intenzity spolupráce 

institucí a  komunit v  příhranič-
ním regionu v  případě náhlých 
a  neočekávaných překážek ovliv-
ňujících přeshraniční spolupráci 
(např. omezení propustnosti hra-
nice z  důvodu pandemie, bezpeč-
nostních hrozeb apod.) a  příprava 
na takové situace:

• Přeshraniční spolupráce insti-
tucí v době uzavření hranic a v době 
po  otevření hranic s  omezenými 
možnostmi styku, např. v  oblasti 
mobility na trhu práce, výměny in-
formací v rámci platných omezení 
na obou stranách hranice, vytváře-
ní digitálních platforem a  vzájem-
ných propojení na dálku spolupra-
cujících subjektů apod.

• Vytvoření plánů a  postupů 
pro přeshraniční spolupráci insti-
tucí v  případě fyzického uzavření 
či omezení prostupnosti hranice 
z  důvodu náhlých a  neočekáva-
ných situací.

• Tvorba kanálů a mechanismů 
výměny a  sdílení informací a  dat, 
včetně realizace společných či pro-
pojování existujících informač-
ních systémů.

• Posílení informovanosti lo-
kálních komunit o aktuální situaci 
spojené s propustností hranice.

Výzva má zejména tato hlavní 
specifika:

• Nelze realizovat aktivity pod-
porované v prioritní ose 1 (společ-
né řízení rizik).

• Nelze realizovat stavební prá-

ce a nákup vozidel (vč. speciálních 
vozidel).

• Maximální částka evropské 
dotace činí 60 000 EUR na partnera 
(80 000 EUR na  vedoucího partne-
ra).

• Projekty je nutné ukončit nej-
později k  30. 9. 2023 (předpoklad 
vydávání právních aktů úspěšným 
projektům - od léta 2021).

• Alokace výzvy bude průběžně 
navyšována v  závislosti na  reali-
začních úsporách postupně ukon-
čených projektů v prioritní ose 4.

Příjem pro předkládání projek-
tových záměrů, které jsou nezbyt-
né pro následné podání plných 
projektových žádostí, probíhá 
do 15. 12. 2020 prostřednictvím on-
line formuláře. |

NázORY zAStUpitELů

Kraje existují už 20 let 
Zákon o krajích 

(č. 129/2000 Sb.) 
nabyl účinnosti 
před dvaceti lety 
dne 12. 11. 2000. 
Ale pozor, kraje 
u  nás existují více 
než 1000 let – o  provinciích mluví 
již privilegium o  desátcích z  roku 
993. Ve  středověku byly kraje opo-
rou šlechtické samosprávy, od  té 
doby jsou v  čele krajů hejtmani. 
Státní správa se v krajích rozvinula 
od Marie Terezie. V Čechách i na Mo-

ravě to bez regionálního stupně ve-
řejné správy rozumně nejde.   

Dnes kraje spravují zařízení pro so-
ciální služby, silnice a veřejnou dopra-
vu mezi obcemi, střední školy a větší 
nemocnice. Krajské úřady jsou také 
přirozenými odvolacími instancemi 
ve  správním řízení. Nyní se ukazuje 
i efektivita krajů v krizovém řízení.

Stát i obce začaly kraje respektovat 
– a  za  20 let existence krajů vznikly 
různé formy kontaktů a  spolupráce. 
Pro územní samosprávu je zejména 
výborné, pokud v komorách zákono-

dárných sborů je mnoho aktivních 
činitelů krajů a obcí.

V  nynější době se odhalují pro-
blémy v rozdělení finančních zdro-
jů. Není cestou podporovat kraje 
a  obce účelovými dotacemi – kdy 
tedy přímo stát rozhoduje, co je po-
třeba a  jen na  to dává peníze. Tuto 
svou moc vláda doplňuje snižová-
ním sdílených daní. 

Na  jedné straně by obce i  kra-
je měly respektovat, ctít a  vlastně 
i podporovat ústřední vládu. A ta by 
na druhé straně měla chápat, že když 
bude dobře fungovat regionální i lo-
kální správa vedená s místní znalos-
tí, že to pomůže i vládě národní.

 
Rudolf Cogan, náměstek hejtmana 
(ODS+STAN+VČ)

Piráti poprvé v krajské vládě
Milí spoluobčané, stojíme 

na prahu nového volebního období. 
Piráti šli do voleb s tím, že do krajské 

politiky přinesou důslednou práci 
s ověřenými daty, důraz na transpa-
rentnost a využití moderních tech-



11

NázORY zAStUpitELů

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

Hnutí ANO ve volbách nezklamalo 
Vážení spolu-

občané, jsou dva 
měsíce po  kraj-
ských volbách, 
měsíc po ustavují-
cím zastupitelstvu 
a dovolím si za náš 
klub ANO jen v krátkosti rekapitulaci 
a  malý povzdech nad těmito volba-
mi. Náš cíl jsme splnili a jednoznač-
ně jsme jako samostatné hnutí bez 
slučování s  jinými politickými sub-
jekty zvítězili. To vše bez megaloman-

ských reklam a vykukování z obřích 
billboardů na  každém rohu. Za  to 
ohromné množství hlasů, které jste 
nám dali, ještě jednou děkuji. 

Opět ale patříme ke krajům, kde 
vznikla koalice i  navzdory předvo-
lebním ujištěním velmi rychle bez 
velkých vyjednávání s  námi. Prin-
cip je jednoduchý: pokud se najde 
šance ANO vyřadit, tak to uděláme 
bez ohledu na program, předvoleb-
ní sliby atd.  V kraji tak nyní vládne 
desetikoalice – což je většinová část 

Nesplnitelné přání prostého zastupitele
Po  jedné pře-

stávce jsem byl 
opět zvolen do Za-
stupitelstva Krá-
lovéhradeckého 
kraje, již počtvrté. 
Výpočtový vzorec 
voleb je diametrálně odlišný od vo-
leb komunálních. Podle mě to je 
zásadně špatně. Pro občana České 
republiky špatně. Proč? Protože 
strukturní vzorec komunálních 
voleb do  obcí je daleko spravedli-
vější, neboť volič si může napříč 
všemi kandidáty vybrat z  daleko 
většího portfolia kandidujících 
osob. 

Přestože má občan obvykle 
nějaký vyprofilovaný politický 
názor, má úžasnou možnost dát 
hlas i  jiným kandidátům z  dal-
ších politických stran, prostě li-
dem, které zná a  váží si jich pro 
něco prospěšného, pro jejich pro-
spěšnou práci v různých oborech. 
A výsledek? 

Do  zastupitelských lavic se pak 
dostanou opravdu lidé, kteří mají 
nejvíce preferenčních hlasů, tedy ti, 
které voliči opravdu chtějí. Někdo 
namítne, že kraj je již velká územní 
jednotka s  více než půl milionem 
lidí. Ale i toto není tak veliké území, 
aby se obyvatelstvo tak trochu ne-
znalo. Když se dá volit napříč kandi-
dátními listinami ve  stotisícovém 
Hradci Králové, jistě by to uvítali 
i  voliči v  krajských volbách. Voliči 
by měli možnost volit do krajů apo-
liticky a více demokraticky. 

Obávám se však, že tato myš-
lenka je diametrálně cizí různým 
politickým aparátníkům, protože 
by pak pozbyli velkého vlivu. Změ-
na volebního zákona by se musela 
schválit v  Parlamentu ČR a  i  zde 
hrají roli různé zákulisní machina-
ce. Škoda, veliká škoda. Přání se mi 
asi nesplní.

 
Miroslav Uchytil 
(Koalice pro Královéhradecký kra)

Krajští zastupitelé potřebují podporu občanů  
V  říjnu 2020 

jsem  byl zvolen 
do  krajského za-
stupitelstva Krá-
lovéhradeckého 
kraje  za  hnutí 
Svoboda a  přímá 
demokracie. Dě-
kuji všem, kdo mi dali hlasy, ale 
v krajském zastupitelstvu chci pra-
covat  i pro ty, kteří mi hlas nedali. 
Chci přenášet poznatky a zkušenos-
ti  ze sněmovny do mé práce v kraj-
ském  zastupitelstvu a naopak.

Současná doba je tvrdou zkouš-
kou pro  každého z nás. Nejvíce trpí 
děti a staří lidé. Těm musíme pomá-
hat především. Vím, že koronavirus 
letos neporazíme, ale to nezname-
ná, že nás srazí do kolen.

Problémů je mnoho, nejen co-
vid-19, ale je nutné udržet i naše ze-
mědělství, aby nás uživilo. Na  toto 
téma jsem předložil sněmovní ná-
vrh: „České potraviny na 1. místě.“ 

Neskončil ani kůrovec, jen se 
o něm tolik nemluví a on řádí stej-
ně jako koronavirus, jen ale v  lese 
mezi stromy. Příroda nám vrací vše, 
co jsme jí způsobili.

Když to shrnu, a  to jsem zmínil 
jenom malou část problémů k  ře-
šení, musím konstatovat, že sami 
krajští zastupitelé vše bez pomoci 
a podpory vás občanů nezvládnou. 
Jen společně máme naději se dostat 
do klidnějších časů.

 
Zdeněk Podal (SPD)

V Náchodě na pomoc nečekáme, poradíme si sami
Na  jaře, v  prv-

ních měsících epi-
demie, se vzedmu-
la obrovská vlna 
vzájemné pomoci 
a  ohleduplnosti. 
Jsem rád, že stejnou 
solidaritu vidíme i  nyní, protože jen 
tak se budeme moct vrátit k  našim 
běžným životům. Boj s  koronavirem 
musíme vybojovat razantně a rychle. 
Jak poslední vývoj ukazuje, zvládá-
me to v Náchodě úspěšně i navzdory 
výpadku v  řízení kraje. V  Náchodě 
si totiž umíme poradit, abychom 
ochránili ty nejohroženější a  zajistili 
ochranné prostředky tam, kde jsou 
nejvíce potřeba. 

Proto průběžně vybavujeme 
ochrannými prostředky zaměstnance 
našich organizací, městského úřadu, 

sociálních služeb a  dalších zařízení. 
Pomáháme všude, kde je potřeba. Po-
kud to bude situace vyžadovat, jsme 
připraveni vyčlenit na další mimořád-
né výdaje část rozpočtu města. 

Rád bych také touto cestou po-
děkoval všem, kteří stejně jako 
na  jaře, pomáhají. Jednak firmám 
a  podnikatelům zejména za  daro-
vání ochranných prostředků, tak 
i  jednotlivcům, kteří zajišťují ná-
kupy pro naše seniory nebo pomá-
hají zdravotníkům, na  které je tlak 
doslova enormní. Je skvělé, že se 
takřka okamžitě znovu zvedají ini-
ciativy v  podobě šití roušek, pečení 
pro zdravotníky nebo hlídání dětí 
záchranářů. Moc si toho vážím. Spo-
lečně to zvládneme.

 
Jan Birke (Spolu pro kraj)

zastupitelů s  různými schopnost-
mi, ambicemi, zkušenostmi; ti by 
měli pracovat pro vás občany.  

Nově vytvořená koalice má 
dokonce svého vůdce, staronové 
matadory i  nováčky v  pirátech. Ti, 
musím říci, politicky nezklamali 
a  dobře zapadli. Dokázali velmi 
rychle popřít základní pilíře své pi-
rátské politiky, což je např. „elimi-
nace souběhu funkcí“ a  slepenec 
doplnili svým pojivem. V prvé řadě 

by všem mělo jít o náš kraj a o lidi, 
kteří v něm žijí, a výsledkem práce 
by měla být lepší budoucnost nás 
všech. Tak uvidíme.

Na  závěr vám přeji klidný ad-
vent a  vánoční svátky s  rodinou 
a přáteli. Prožijte je nejenom vzpo-
mínkami na  dobu minulou, ale 
především s  lepšími vyhlídkami 
na budoucnost. 

Petr Koleta (ANO)

nologií tak, aby 
lidem usnadnily 
a  zjednodušily ži-
vot. Díky důvěře, 
kterou jste do nás 
vložili, můžeme 
náš program po-
stupně naplňo-
vat. Vůbec poprvé jsou Piráti u  nás 
v kraji koaliční stranou.

První naše kroky jsou již vidět. 
Spustili jsme online výukovou plat-
formu pro žáky 9. tříd připravující 
se na jednotnou přijímací zkoušku 
na střední školu. Kraj začal přehled-
něji a podrobněji informovat o pan-

demii covid-19 včetně ověřených 
dat z  regionů. Pracujeme i  na  tom, 
aby skončila nesmyslná praxe, kdy 
žadatelé o krajskou dotaci musí po-
vinně vyplnit žádost digitálně i pa-
pírově. Přidělává to zbytečnou práci 
úředníkům i občanům.

Spousta práce nás ale ještě čeká. 
Příští roky navíc negativně ovlivní 
pandemie a její následky. Přesto vě-
řím, že se nám společně s koaliční-
mi partnery podařilo sestavit tým, 
který nastalou situaci zvládne. Pro 
všechny obyvatele našeho kraje.

 
Pavel Bulíček,  1. náměstek hejtmana (Piráti)
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SOUtĚŽNÍ KŘÍŽOVKA

Kraj vybavuje nové pavilony náchodské nemocnice
Královéhradecký kraj nadále 

investuje do  své největší nemoc-
nice. V areálu Oblastní nemocnice 
Náchod byla nedávno dokončena 
výstavba dvou nových pavilonů, 
která je s cenou 1,4 miliardy korun 
největší investicí v historii kraje. 

„Provedením stavebních 
prací modernizace Oblastní 
nemocnice Náchod zdaleka ne-
končí. Kraj nyní ve  spolupráci 
s  nemocnicí pořizuje vybavení 
pro jednotlivá oddělení. Díky 
těmto investicím vzniká v  Ná-
chodě moderní zdravotnické 
zařízení na  úrovni 21. století,“ 
říká první náměstek hejtmana 
Pavel Bulíček, který je odpověd-

ný za  oblast inovací, investic 
a informační technologie.

Do  náchodské porodnice kraj 
pořídí dvě elektricky polohovatel-
né porodní postele v hodnotě přes 
850 tisíc korun bez DPH.

Novorozenecké oddělení kraj 
vybaví čtyřmi novorozeneckými 
vyhřívanými lůžky s integrovanou 
resuscitační jednotkou, šesti novo-
rozeneckými vyhřívanými lůžky 
s  fototerapií, vše včetně pasivních 
matrací, a  dále dvěma lampami 
pro fototerapii (léčbu světlem). 
Za dodávku kraj zaplatí 3,85 milio-
nu korun bez DPH.

Kraj také investuje do  nákupu 
dvou bariatrických lůžek slouží-

cích pro pacienty s nadváhou. Sou-
částí nákupu jsou i  matrace a  dva 
noční stolky. Vysoutěžená hodnota 
tohoto vybavení je přes 1,12 milio-
nu korun bez DPH.

Nákup vyšetřovacích lehátek 
vyjde kraj na  363 tisíc korun bez 
DPH. Pro nové prostory nemocnice 

kraj pořídí osm pevných lehátek, 
13 vyšetřovacích dvoudílných le-
hátek a jedno hydraulické lehátko 
používané při léčbě hybných po-
ruch u novorozenců.

„U  všech uvedených zakázek 
kraj vysoutěžil ještě poskytování 
pětiletého pozáručního servisu. 
Na  rozdíl od  samotného pořízení 
majetku si jej ale bude hradit sama 
náchodská nemocnice,“ dodává 
radní Václav Řehoř odpovědný 
za oblast dopravy a majetku.

Náchodská nemocnice je nej-
větším zdravotnickým zařízením 
zřizovaným Královéhradeckým 
krajem, které slouží spádové oblas-
ti pro více jak 200 tisíc obyvatel. |


