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

Kraj dokončil stavbu dvou pavilonů 
v náchodské nemocnici  

Vážení čtenáři, 
podařilo se! Uplynulo několik 
let, ale svůj slib, že zmoderni-
zujeme náchodskou nemocni-
ci, jsem splnil. Otevření  dvou 
nových pavilonů je symbolické 
vyvrcholení čtyřleté práce rady 
a  zastupitelstva Královéhra-
deckého kraje. Zároveň ale chci 
zdůraznit, že nezapomínáme 
ani na  zbylé čtyři krajské ne-
mocnice, kde postupně připra-
vujeme rekonstrukce a kam na-
kupujeme moderní vybavení. 
Uplynulý čas byl obdobím pl-
ným ustavičné práce, jednání 
i radosti z úspěchů našich pro-
jektů. Věřím, že se mně i mým 
kolegům podařilo posunout 
kvalitu života v našem regionu 
směrem kupředu, investovat 
do oblastí, které pomoc nejvíce 
potřebují, a zajistit, aby co nej-
více lidí žijících a  pracujících 
v Královéhradeckém kraji bylo 
spokojeno. 
O  správnosti našich kroků 
napovídá fakt, že náš kraj byl 
v  unikátním srovnávacím vý-
zkumu zvolen dvakrát nejlep-
ším Místem pro život a  letos 
jsme skončili na druhém mís-
tě hned za Prahou. 
Vážení čtenáři a obyvatelé Krá-
lovéhradeckého kraje, děkuji 
vám za uplynulé čtyři roky. 
Váš

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj 
dokončil největší investici 
ve  své historii. První etapa 
modernizace a  dostavby Ob-
lastní nemocnice Náchod si 
vyžádala 1,4 miliardy korun. 
Po  27 měsících jsou dva nové 
pavilony hotové a zahájí zku-
šební provoz, aby na  začátku 
příštího roku začaly sloužit 
pacientům. 

„Cílem první etapy moder-
nizace náchodské nemocnice 
byla výstavba dvou nových pa-
vilonů. Pavilon K bude sloužit 
jako centrální budova, kde se 
pacientům dostane vyšetření 
a  kde bude probíhat veške-
rá operativa. Následnou péči 
pak zajistí pavilon J s  kapaci-
tou až 150 lůžek. Obě budovy 

jsou propojeny jak v nadzem-
ní, tak v podzemní části. Jsem 
doopravdy rád, že se kraji tuto 
dlouho plánovanou investici 
podařilo dokončit. Náchod-
skou nemocnici to posouvá 
mezi špičková zdravotnická 
zařízení naší republiky,“ uvedl 
náměstek Aleš Cabicar odpo-
vědný za oblast zdravotnictví.

Do  pavilonu K  se po  skon-
čení zkušebního provozu 
přestěhuje dětské oddělení, 
oddělení porodnice, ARO a JIP, 
operační sály a  všechny zob-
razovací metody. V  pavilonu  
J budou lůžková oddělení or-
topedie, chirurgie, gynekolo-
gie a porodnice.

„Po  několika letech příprav 
a  více jak dvou letech staveb-

Slovo hejtmana

ních prací jsme dokončili 
největší investici kraje v  jeho 
dvacetileté historii. Děkuji ce-
lému týmu odboru investic 
za  skvěle odvedenou práci. 
Právě lidé z  krajského úřadu 
mají obrovský podíl na tom, že 
má Náchod dva nové moderní 
nemocniční pavilony. Tady to 
ale nekončí. Teď je ještě potře-
ba pořídit všechny zdravotnic-
ké a  IT technologie a  vnitřní 
vybavení budov a  také začít 
připravovat druhou etapu mo-
dernizace, která splní hlavní 
cíl celé investice – sestěhovat 
nemocniční areál do jednoho 
centra,“ řekl radní Václav Ře-
hoř odpovědný za  oblast in-
vestic a majetku. |
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Školy, nenecháme vás 
v tom!  

Krajská pomoc školám neu-
stává. Pro aktuální informace 
sledujte stránky skolysobe.cz, je-
jichž obsah se mění podle situace 
každým dnem, nebo se zaregist-
rujte k odběru newsletteru. 

Pokud jste ředitel školy nebo 
pedagogický pracovník řešící 
problém s  online výukou, zavo-
láte na  speciální telefonní číslo 
iniciativy Školy sobě 607 051 287. 
Lektoři se znovu aktivizují, a bu-
de-li třeba, kraj obnoví i pravidel-
né konzultační hodiny lektorů 
pro učitele a ředitele škol.  

Jestliže jste žák, student nebo 
rodič žáka či studenta a  potře-
bujete informace související 
s online výukou, zavolejte na to-
též telefonní číslo nebo pošlete 
e-mail na  adresu skolyonline@
kr-kralovehradecky.cz. Pomůže-
me vám.

Burza středních škol nebude     
Královéhradecký kraj po doho-

dě s  Krajskou hospodářskou ko-
morou Královéhradeckého kraje 
vzhledem k  aktuálnímu vývoji 
pandemické situace zrušil pláno-
vané Prezentace středních škol 
a  zaměstnavatelů pro rok 2020. 
Školy ale o  možnost vlastní pre-
zentace a motivace potenciálních 
žáků nepřijdou. 

Každá střední škola může 
do  konce října vytvořit své pre-
zentační video o maximální délce 
čtyři minuty, která budou zveřej-
něna na portálu skolysobe.cz, kde 
se s  nimi budou moci seznámit 
žáci základních škol i  kariéroví 
poradci. 

Kraj tuto možnost nabízí 
ve  spolupráci s  Centrem umělec-
kých aktivit Impuls Hradec Krá-
lové, které poskytne případným 
zájemcům odbornou konzultaci 
či možnost využít profesionál-
ní technické vybavení. V  případě 
technických dotazů se můžete 
obrátit na Martina Holoubka (stu-
dio@impulshk.cz) a  při otázkách 
ohledně zaslání videa je k  dispo-
zici Sonja Večtomov (film@impul-
shk.cz).     

Kraj chystá také setkání s  ka-
riérovými  poradci základních 
škol formou videokonference, 
kde jim blíže představíme oboro-
vou nabídku středních škol, aby 
ji pak mohli lépe zprostředkovat 
svým žákům.

krátce z kraje zlePŠUjeme

ocenění ve výzkumu místo pro život přebíral 
v Praze radní Pavel hečko.

Vážení čtenáři, 
od roku 2017 vychází každý mě-

síc zpravodaj U nás v kraji s články 
o činnosti orgánů kraje a také pří-
spěvky týkající se kraje a  krajské 
problematiky vůbec. Pro vydávání 
zpravodaje byla zřízena redakční 
rada, která má sedm členů a  za-
sedá vždy po  redakční uzávěrce 
každého čísla zpravodaje. Během 
jednání rozhoduje o  podobě kaž-
dého čísla i o způsobech distribuce 
měsíčníků do schránek čtenářů. 

Na  podporu co nejlepší distri-
buce byla zřízena v  turistických 
informačních centrech v  patnácti 
obcích s rozšířenou působností vý-
dejní místa, kde si lidé mohou zpra-
vodaj zdarma vyzvednout. U  nás 
v kraji zasíláme také do všech kra-
jem zřizovaných domů poskytující 
pobytové sociální služby. Měsíčník 
je k  dispozici také elektronicky 
na webových stránkách kraje spolu 
se všemi informacemi, kde a jak jej 
získat fyzicky. 

Velice úspěšná byla také sou-
těž o  nejlepší městský/obecní 
zpravodaj v  našem kraji, který 
redakční rada letos vyhlásila již 
potřetí. Každý rok jsme vyhlašo-
vali tuto soutěž v  několika kate-
goriích.  

Všem čtenářům U  nás v  kraji 
přejeme i  v  následujících letech 
příjemné a inspirativní čtení. | 

redakční rada zpravodaje 
U nás v kraji

Královéhradecký kraj je druhým nejlepším 
Místem pro život

Porota unikátního srovnávací-
ho průzkumu Místo pro život 2020 
udělila Královéhradeckému kraji 
druhé místo. Lépe dopadlo pouze 
hlavní město Praha. Tento projekt 
vyhodnocuje životní podmínky 
v  jednotlivých krajích a  snaží se 
upozorňovat na  nejlepší regiony 
České republiky. Královéhradecký 
kraj získal loni prvenství. 

„Královéhradecký kraj nadále 
zůstává na špičce. K jeho největším 
přednostem patří dobrá bezpeč-
nostní situace, nízká kriminalita, 
kvalitní zdravotní péče, dobré pod-
mínky pro trávení volného času 
a čisté životní prostředí. To, že nás 
předběhla pouze Praha se svými 
nesrovnatelnými možnostmi pra-
covního uplatnění i trávení volné-
ho času, je skvělá vizitka pro nás 
všechny,“ hodnotí výsledky prů-

Kraj dokončil stavbu dvou pavilonů v náchodské nemocnici 
Dokončení ze strany 1

Za  první etapu modernizace 
Oblastní nemocnice Náchod kraj 
zaplatil celkem 1,4 miliardy ko-
run. Další položkou je pořízení 
vybavení pavilonů za  400 milio-
nů korun. V rámci druhé etapy by 
mělo v budoucnu dojít k výstavbě 
dalšího pavilonu a k adaptaci těch 
stávajících tak, aby se horní část 
nemocničního areálu mohla pře-
místit do té dolní.

Králohradecký kraj poprvé 
soutěž na  modernizaci náchod-
ské nemocnice vypsal v  březnu 
2012, v  květnu následujícího 
roku ho zrušil. Obdobný případ 
byl u  druhého tendru, který vy-
psal v červenci 2015. Třetí soutěž 
zrušilo nové vedení kraje v pro-
sinci 2017 z  důvodu jeho nedů-
věryhodnosti a  následně vypsa-
lo 1. srpna 2017 v  pořadí čtvrtý 
tendr.

V  listopadu 2017 kraj obdržel 
celkem tři nabídky. Tu nejnižší 
ve  výši 1,344 miliardy korun na-
bídlo konsorcium společností 
Geosan Group, a. s., a  BAK staveb-
ní společnost, a. s., které v dubnu 
2018 zahájilo stavební práce.

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

zkumu radní pro regionální rozvoj 
Pavel Hečko, který ocenění pro Krá-
lovéhradecký kraj přebíral.

K dalším přednostem kraje patří 
podle průzkumu kvalitní sociální 
služby, nadprůměrný počet lékařů 
a  lékárníků, nízká průměrná ne-
mocnost nebo hustá síť knihoven.

Prostor pro zlepšení naopak 
autoři výzkumu vidí v rozvoji ob-
čanské společnosti, zájmu občanů 
o aktivní účast v samosprávě nebo 
úspěšnosti studentů u státní ma-
turitní zkoušky.

Subjektivní spokojenost lidí se 
životem v  kraji je dokonce vůbec 
nejvyšší z  celé republiky. Obyva-
telé jsou maximálně spokojeni 
jak se stavem životního prostředí, 
možnostmi volnočasových akti-
vit, tak třeba i  s  pracovními pod-
mínkami. |

eDItorIal
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PoDPorUjeme  

Zastupitelé jednali potřicáté a naposledy  

Hejtman Štěpán ocenil významné osobnosti kraje 
Hejtman Královéhradeckého 

kraje Jiří Štěpán ocenil Pamětní 
medailí hejtmana 19 významných 
osobností z regionu. Mezi nimi jsou 
vědečtí pracovníci, sportovci i dlou-
holetí dárci krve. Záslužnou medaili 
Královéhradeckého kraje získal in 
memoriam náčelník horské služby 
v Krkonoších Adolf Klepš. 

„Bylo mi velkou ctí ocenit práci 
a  přínos lidí, kteří se dlouhodobě 
a úspěšně snaží zlepšovat život oby-
vatel kraje a obětavě pracují pro dru-
hé. Přeji jim mnoho dalších úspěchů 
a životního elánu. Děkuji také všem, 
kteří tyto osobnosti nominovali,“ 
uvedl hejtman Jiří Štěpán.

Ocenění osobností bylo součástí 
programu oslav 20 let Královéhra-
deckého kraje, které se uskutečnily 

v  sobotu 5. září v  Hradci Králové. 
Součástí akce byl i  kulturní pro-
gram, během kterého vystoupila 
kapela Sabrakadarba, Vendetta či 
Barbora Poláková.

Adolf Klepš byl oceněn Zásluž-
nou medailí Královéhradeckého 

kraje in memoriam za  výrazné 
zásluhy o  rozvoj Integrovaného 
záchranného systému Královéhra-
deckého kraje. Adolf Klepš byl pro-
fesionálním členem Horské služby 
České republiky po 26 let a od roku 
2001 vedl Horskou službu ČR v  Kr-

konoších. Jeho přátelé a  kolegové 
na  něj vzpomínají jako na  skvě-
lého náčelníka, obětavého a  vyni-
kajícího záchranáře a  naprostého 
profesionála, na  kterého se mohli 
spolehnout během náročných zá-
chranářských zásahů i  v  osobním 
životě. Celým svým životem se tak 
výrazně zasloužil o  rozvoj integro-
vaného záchranného systému.

Mezi devatenácti osobnostmi, 
které byly oceněny Pamětní medai-
lí hejtmana, je například význam-
ný vědec Jaroslav Květina, zachrán-
ce památek na  Broumovsku Jan 
Slavík či vynikající pedagog a  regi-
onální historik Jiří Uhlíř. Medailon-
ky všech oceněných si lze přečíst 
na  webu Královéhradeckého kraje 
bit.ly/osobnostiKHK. |

zastupitelé královéhradeckého kraje se ve funkčním období 2016–-2020 naposledy sešli v pondělí 14. září na závěrečném třicátém jednání. První zasedání se uskutečnilo 14. listopadu 2016 
a za tu dobu projednali přes 2 600 bodů. zastupitelé za zvýšených hygienických podmínek jednali i během pandemie koronaviru, jednou proto nezasedli v tradiční místnosti jana letzela 
v budově krajského úřadu královéhradeckého kraje, ale přesunuli se do sálu adalbertina hradec králové. 

Vladimír Derner a Otakar Ruml 
pracovali pro kraj po dvacet let  

Během posledního jednání zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
zvoleného pro období 2016–2020 ocenil hejtman Jiří Štěpán dlouhole-
tou práci dvou zastupitelů, kteří působili v krajských orgánech od počát-
ku kraje v roce 2000 a dále již nekandidují. Pamětní medaili hejtmana 
při příležitosti 20. výročí založení novodobé krajské samosprávy převza-
li zastupitelé Vladimír Derner (na snímku vlevo) a Otakar Ruml. |
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Příprava výběru železničních dopravců pokračuje
Tým pod vedením prvního ná-

městka Martina Červíčka, jehož 
členy jsou také radní Pavel Hečko, 
krajský zastupitel Petr Koleta, ale 
i  zástupci advokátní kanceláře 
a pracovníci krajského odboru do-
pravy, jednal s drážními dopravci, 
kteří projevili zájem o  provozo-
vání osobní železniční dopravy 
v kraji v příštích 10 letech. 

„V tuto chvíli je potřeba mnohé 
věci upřesnit a  dovysvětlit, aby-
chom mohli co nejlépe nastavit 
pravidla a vytvořit podmínky, které 
budou nejvíce odpovídat potře-
bám a možnostem krajské veřejné 
dopravy pro další desetileté obdo-
bí. S  vyjednávacím týmem jsme 
začali jednat o předložených indi-
kativních nabídkách tak, abychom 

se co nejdříve mohli rozhodnout, 
se kterými konkrétními dopravci 
začneme v  jednotlivých oblastech 

PoDPorUjeme

jednání o nových vlakových dopravcích vede první náměstek martin Červíček (vpravo).

vyjednávat o  podmínkách vedou-
cích k uzavření smluv,“ informoval 
po jednání náměstek Červíček.

Vedení kraje chce železniční 
dopravce vybrat cestou tzv. přímé-
ho zadání. Za tímto účelem oslovil 
31 společností. Předběžný zájem 
projevilo šest z  nich, indikativní 
nabídky nakonec podalo pět do-
pravců. Královéhradecký kraj nyní 
objednává téměř šest milionů vla-
kokilometrů ročně. Pro výběr do-
pravců na  nové desetileté období 
rozdělil své území do  pěti oblastí. 
O  každou z  nich projevili zájem 
minimálně tři dopravci.

Tým Martina Červíčka v  mi-
nulosti již úspěšně uzavřel tendr 
na  autobusovou dopravu v  regio-
nu a na následujících deset let vy-
bral autobusové dopravce, kterým 
kraj za toto období zaplatí 7,7 mili-
ardy korun. |

Domky rodinného typu poslouží lidem se zdravotním postižením 
Královéhradecký kraj zahájil 

v  Třebechovicích výstavbu dvou 
rodinných domů pro osoby se 
zdravotním postižením. Zhruba 
za  47 milionů korun zde vznikne 
nové zázemí pro pobytové sociální 
služby s  kapacitou 12 lůžek. Pro-
jekt nazvaný Transformace ÚSP 
pro mládež Kvasiny - výstavba v lo-
kalitě Třebechovice pod Orebem 
nahrazuje kapacity sociální služ-
by ústavního charakteru a  umož-
ní klientům žít běžný život srov-
natelný se svými vrstevníky. 

„Realizací projektu v  Třebecho-
vicích naplňujeme transformační 
plán, který se týká kvasinského 
Ústavu sociální péče pro mládež. 
Konkrétně nahradíme dvanáct lů-

žek, které mají ústavní charakter 
a stávajícím či budoucím klientům 
se zdravotním postižením nabíd-
neme život v přirozeném domácím 
prostředí, srovnatelný s  běžným 

Studie o Vysokovské spojce bude hotová do konce roku 
Královéhradecký kraj neustává 

ve snaze zrealizovat takzvanou Vy-
sokovskou spojku, jejíž výstavba 
by výrazně urychlila cestu vlakem 
z Hradce Králové do Náchoda a dále 
na Broumovsko. 

Nové skutečnosti a  podněty pro 
vznik této pro kraj významné želez-
nice byly jedním z  témat jednání 
prvního náměstka hejtmana Marti-

na Červíčka na generálním ředitel-
ství Správy železnic. Debatu o  této 
významné investici do  železniční 
infrastruktury nastolil náměstek 
pro dopravu již v roce 2017.

„Jsem rád, že se podařilo docí-
lit souhlasu se zpracováním stu-
die proveditelnosti, na  které se již 
dva roky pracuje. Na základě jejích 
zjištění bychom měli dospět k  jed-

né ze tří možných variant řešení, 
popřípadě jiné alternativě z  nich 
vycházející. Oceňuji současný ma-
nagement a  tým z  generálního ře-
ditelství Správy železnic, který začal 
v  tomto roce konečně řídit proces 
přípravy a  vyhodnocení výsledků 
této studie,“ uvedl první náměstek 
Martin Červíček odpovědný za  ob-
last dopravy. 

Závěry studie by mohly být zná-
my do konce tohoto roku. Po jejich 
předložení Centrální komisí mi-
nisterstva dopravy by mohlo začít 
i  oficiální připomínkové řízení. 
Výsledky zjištění budou využitel-
né i  pro další studie – například 
k  vysokorychlostní trati směrem 
na Polsko. |

životem jejich vrstevníků,“ říká ná-
městek Vladimír Derner odpověd-
ný za oblast sociálních věcí.

Výstavbou tohoto nového záze-
mí kraj řeší nevyhovující struktu-
ru kapacit pobytových sociálních 
služeb pro osoby s  mentálním 
a  kombinovaným postižením. 
„Kapacita sociálních služeb ko-
munitního charakteru je v našem 
kraji nedostatečná a  jejich síť 
není rovnoměrná. Vybudováním 
dvou domů zvýšíme dostupnost 
služeb pro občany s  postižením 
ve  spádové oblasti Třebechovic 
i  části Hradecka,“ doplňuje ná-
městek Derner. 

„V  Třebechovicích postavíme 
dva rodinné domy, a to každý pro 

jednu domácnost, ve které počítá-
me s  šesti klienty. Oba domy bu-
dou přízemní a postavené, tak aby 
vyhovovaly současným standar-
dům pro služby v sociální pobyto-
vé péči. Jednolůžkové pokoje pro 
celkem dvanáct uživatelů vyba-
víme také nábytkem i  potřebnou 
elektronikou. Předpokládáme, že 
stavební práce ukončíme na konci 
příštího roku a  objekt do  užívání 
předáme v  září 2022,“ říká radní 
Václav Řehoř, který má ve své gesci 
krajské investice. 

Poskytovatelem komunitního 
bydlení v Třebechovicích pod Ore-
bem bude příspěvková organizace 
Královéhradeckého kraje Ústav so-
ciální péče pro mládež Kvasiny. |

Stavbu v třebechovicích zahájili za králo-
véhradecký kraj náměstek vladimír Derner 
(vlevo) a radní václav Řehoř (druhý zleva).
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na konci srpna získal české občanství Peter richard leslie Freestone, který byl 12 let 
asistentem a důvěrníkem Freddieho mercuryho. Po zpěvákově smrti se pan Freestone 
přestěhoval do České republiky a momentálně žije kousek od hradce králové. Pod záštitou hejtmana jiřího Štěpána se v hradci králové uskutečnil charitativní fotbalový 

zápas známých osobností real top Praha proti výběru hasičů, policistů a záchranářů z krá-
lovéhradeckého kraje. Během utkání se podařilo vybrat 51 850 korun pro nadaci policistů 
a hasičů, která vznikla s cílem pomoci zlepšit životní podmínky dětem policistů a hasičů, 
kteří zemřeli při výkonu služby. napínavý zápas skončil výhrou domácích 5:3. 

hejtman jiří Štěpán osobně poděkoval třem zastupitelům obce křinice na Broumovsku: 
lence térové, vendule vaňkové a vlastimilu Bažoutovi mladšímu, kteří zachránili život 
muži, jemuž se na začátku července zastavilo srdce během jednání zastupitelstva obce. 
trojice zastupitelů mu okamžitě poskytla první pomoc.

FotograFIcky

Střední škola vizuální tvorby s.r.o. zahájila nový školní rok výstavou závěrečných prací 
žáků floristiky a designu. ve školní budově v hradeckých jiráskových sadech byly 
k vidění umělecké instalace, modely a jiné projekty, které žáci obhajovali během mis-
trovských zkoušek. Pozvání na výstavu přijal první náměstek hejtmana martin Červíček, 
který s ředitelem školy milanem jedličkou probral možnosti spolupráce a podpory ze 
strany kraje.

ve Dvoře králové nad labem se uskutečnila regionální soutěž ve vyprošťování u doprav-
ních nehod. Pořadatelé připravili devět modelových nehod založených na skutečných 
událostech. všech devět týmů splnilo náročný dvacetiminutový limit. z našeho kraje 
zvítězili hasiči z trutnova, z Pardubického byli nejlepší soutěžící ze Svitav. 

zbrusu nový prapor okresního sdružení hasičů Čech, moravy a Slezska rychnov nad 
kněžnou symbolicky sdružuje všechny sbory dobrovolných hasičů v okrese. na začátku 
září se v rychnově uskutečnil slavnostní nástup, během kterého se nejen žehnala 
nová zástava, ale také křtila čerstvě vydaná kniha z historie hasičských sborů okresu 
rychnov nad kněžnou.
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Smlouvu podepsal ze zástupcem firmy valc hejtman jiří Štěpán před budoucím domovem 
pro seniory v opočně.

InFormUjeme

„Přístroje, 
které nemoc-
nice doposud 
využívá, už 
jsou na hranici 
životnosti. Proto 
jsem rád, že 
zdejší lékaři budou mít k dispozici 
nové a moderní přístroje, které 
přispějí k odpovídajícímu standardu 
pro následnou léčbu srdce či tenké-
ho a tlustého střeva. Nové vybavení 
by mělo lékařům a pacientům začít 
sloužit nejpozději na konci letošního 
roku.“  

Aleš Cabicar, 
náměstek pro zdravotnictví 

Nový domov pro seniory v Opočně začne sloužit na jaře 2022
Královéhradecký kraj a  firma 

Valc, s.r.o. uzavřely smlouvu na vy-
budování domova pro seniory v bý-
valém areálu nemocnice Opočno. 
Za  zhruba 90 milionů korun zde 
vzniknou nové prostory pro po-
bytové služby seniorů s kapacitou 
47 sociálních lůžek. Předpoklad 
zahájení stavebních prací je v září 
tohoto roku s  plánovaným termí-
nem ukončení v březnu 2022.

„Plánovanou přestavbou dáme 
smysl dlouho nevyužívaným pro-
storům v budově bývalé chirurgie 
a porodnice. Pro seniory z Opočna, 
Dobrušky a  blízkého okolí, kteří 
budou služeb nového domova vy-
užívat, tak pomůžeme zajistit dů-
stojné a  bezpečné prostředí, kde 
se budou dobře cítit,“ říká hejt-
man Jiří Štěpán.

Vybudování domova pro seni-
ory v  Opočně odpovídá Strategii 
Královéhradeckého kraje v  ob-
lasti sociálních služeb na  období 

2018 až 2026. „Počítáme s  tím, že 
část lůžek v opočenském domově 
bude určena jednak pro seniory 
trvalých pobytů, tak i pro nejtěžší 

stadia Alzheimerovy nemoci,“ do-
plňuje náměstek hejtmana Vladi-
mír Derner odpovědný za  oblast 
sociálních věcí s tím, že na provoz 
sociálních služeb bude kraj při-
spívat.

„Zhruba za  90 milionů ko-
run bez DPH vybudujeme v  prv-
ním až třetím patře nové pokoje 

Kraj navýšil podporu výstavby 
vodovodů a kanalizací 

Krajští zastupitelé uvolnili 
dalších 25 milionů korun na pod-
poru vodovodů a  kanalizací 
v  obcích do  dvou tisíc obyvatel. 
Podařilo se tak pokrýt potřeby 
na  přípravu projektových do-
kumentací i  spolufinancování 
realizací vodovodů a  kanalizací 
s  termínem dokončení do  konce 
roku 2021. 

Zdrojem financí pro tuto pod-
poru je podíl z  výběru poplatků 
za odběr podzemních vod ve výši 
cca 30 milionů korun a  podob-
nou částkou každoročně přispívá 
i rozpočet kraje. |

Nemocnice ve Dvoře Králové získá 
nové vybavení 

Zastupitelé Královéhradeckého 
kraje schválili poskytnutí inves-
tiční dotace za více jak 2,3 milionu 
korun pro Městskou nemocnici 
Dvůr Králové nad Labem na  poří-
zení videokolonoskopu a echokar-
diografu. 

Echokardiograf slouží k  ultra-
zvukovému vyšetření srdce. Odrazy 
ultrazvuku se analyzují a převádějí 
na pohybující se obrázek srdečních 
stěn a struktur. Z něho lze následně 
určit jejich velikost a  funkce, pří-
padně i  směr a  rychlost krevního 
proudu. Vyšetření je pro pacienta 
zcela bezbolestné. Podpora kraje 
na  pořízení tohoto přístroje bude 
činit maximálně 1,4 milionu korun.

Videokolonoskop slouží k  vy-
šetření tlustého střeva. Tyto pří-
stroje mají CCD senzor, který 
převádí optický signál na  elek-
trický. Následně dojde k  jeho 
digitalizaci. Vedle samotného 
kolonoskopu je součástí přístro-
je endoskopická věž s  jednotkou 

ke  zpracování obrazu, zdrojem 
světla, monitorem, záznamovým 
zařízením, odsávačkou, jednot-
kou k  oplachu, případně dalším 
příslušenstvím. Pořízení tohoto 
přístroje kraj podpoří částkou 
950 tisíc korun. |

s  vlastním sociálním zařízením, 
kuchyňkou a  jídelnou včetně vy-
bavení. V  přízemí budou kance-
láře, místnosti pro rehabilitace, 
přípravnu jídel a prostory pro za-
městnance. Upravíme i  okolí ob-
jektu, aby senioři mohli využívat 
okolí na procházky a pobyt venku. 
Pro návštěvy a  zaměstnance také 
zhotovíme parkoviště zhruba pro 
23 osobních automobilů,“ nasti-
ňuje průběh rekonstrukce radní 
Václav Řehoř odpovědný za  kraj-
ské investice. Zahájení přestavby 
začne už v září a předání objektu 
do  užívání je plánováno na  jaro 
2022.

„Stavební práce začneme de-
montáží střechy, naším cílem je 
nejdříve vybudovat nové podlaží. 
Další práce už budou pokračovat 
v  jednotlivých patrech,“ říká jed-
natel firmy Pavel Valc.

Nemocniční areál v  Opočně se 
nachází v  centru města. Je dobře 
dostupný jak pro personál, tak 
pro další navazující služby. Samot-
ný objekt, který se přestavuje, dří-
ve sloužil jako oddělení chirurgie 
a porodnice. |

„Zastupitelé 
také podpořili 
vyhlášení ak-
tualizovaného 
programu 
a jeho pokračo-
vání v příštím 
roce. Prostředky kraje i nadále 
budou preferovat podporu přípravy 
kvalitních projektů, které budou 
schopné získat jako hlavní zdroj 
financování z programů minister-
stva zemědělství nebo minister-
stva životního prostředí.“ 

Karel Klíma, radní odpovědný 
za oblast vodního hospodářství

Více informací na: 
www.kr-kralovehradecky.cz
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Unikátní program už vzkřísil na pět desítek varhan 
Královéhradecký kraj od  roku 

2008 vypisuje unikátní dotační 
program Obnova historických 
varhan, díky němuž se již podaři-
lo zachránit 47 nástrojů. Za  12 let 
tak kraj přispěl na záchranu těch-
to historicky a umělecky cenných 
předmětů částkou 16,4 milionu 
korun. Celkově se proinvestovalo 
přes 22 milionů korun. 

Varhany v  Žirči jsou z  roku 
1829 a  od  roku 2010 procházely 
postupným restaurováním, které 
skončilo až letos. Kraj se na celko-
vém sedmimilionovém rozpočtu 
podílel téměř polovinou. Jedná se 

o  poslední varhany Johanna An-
tonína Bartha, které jsou schop-
né koncertní hry. Nástroj bude 
sloužit k  doprovodu bohoslužeb, 
pro příležitostné koncerty, jako 
cvičební nástroj studentů varhan-
ních oborů a  v  rámci muzikote-

Vile v areálu Gymnázia J. K. Tyla se vrátí podoba z dob Josefa Gočára
Začala rekonstrukce vily, která 

je součástí hradeckého Gymnázia 
J. K. Tyla. Budova byla postavena ve   
20. letech minulého století podle 
plánů architekta Josefa Gočára 
a sloužila jako rodinný dům pro ře-
ditele školy. Kulturní památce má 
její původní podobu vrátit investice 
za více jak 12 milionů korun. 

„Jsem moc ráda, že konečně do-
jde ke  komplexní obnově areálu 
gymnázia dle návrhu Josefa Gočá-
ra a  že i  tímto dáváme poctu jeho 
nadčasové architektuře školních 
budov. Do projektu vzpomínkových 
akcí Fenomén Gočár se Královéhra-
decký kraj připojuje reálnou revita-
lizací ředitelské vily,“ říká náměst-
kyně hejtmana Martina Berdychová 
odpovědná za oblast školství.

Stavební úpravy mají zacho-
vat původní charakter a  vzhled 
objektu včetně původního ma-
teriálového a  barevného řešení, 
a navíc odstraní nevhodné úpravy 
z  pozdější doby. Například všech-
na okna a  dveře nahradí repliky 
těch původních, nebo se vymění 
nevhodný obklad soklu.

Dále dojde k  dispoziční úpra-
vě vstupní haly a  výměně podla-
hových konstrukcí, rekonstrukci 
stropů nad druhým nadzemním 
podlažím, výměně střešní krytiny 
a  oplechování. Součástí staveb-
ních prací je také provedení hyd-
roizolace a  rekonstrukce kanali-
zace, vody, elektrických rozvodů, 
ústředního topení a vzduchotech-
niky. Součástí zakázky jsou také 
parkové úpravy. |

rapie pro nemocné roztroušenou 
sklerózou.

Díky krajskému dotačnímu pro-
gramu se obnovy dočkaly nejen var-
hany v kostelích, ale také kaplích či 
zámcích. Podmínkou pro podporu 
není zápis mezi kulturní památky, 
ale ke  dni podání žádosti o  dotaci 
musí od  výroby historického ná-
stroje uplynout minimálně 80 let.

Autoři projektu „Vzkříšené var-
hany“, pěvec Jakub Hrubý a varha-
ník Václav Uhlíř sestavili databázi 
vzkříšených varhan a postupně vy-
tvářejí jejich prezentace na  webu 
www.vzkrisenevarhany.cz. |

Konference Evropská zelená cesta řešila i problematiku vody v krajině 
Konference k  Evropské zelené 

cestě a budoucnosti Česka proběh-
la v  poslanecké sněmovně také 
za aktivní účastí zástupců našeho 
kraje. Radní Karel Klíma zde vy-
stoupil se zajímavým příspěvkem 
o stavu připravenosti naší veřejné 
správy na tyto nové cíle. Poukázal 
na zastavení procesů, které přibli-
žovaly výkon veřejné správy k  ob-
čanovi prostřednictvím územních 
samospráv. Stát se opět pokouší 
po částech o oddělení státní správy 
a samosprávy, aniž využil potenci-
ál krajských samospráv. 

 „Vytvořili jsme kraje, ale nava-
zující krok –  racionalizace procesů 
a  vazeb státní správy a  samospráv, 

aby společně fungovaly, se už neu-
dělal. Nedokončená transformace 
části naší veřejné správy je špatnou 
podnoží pro roubování nového 
ovoce. Přitom právě v oblasti správy 
vodního hospodářství a  životního 
prostředí jsou krajské samosprávy 
připraveny převzít větší odpověd-
nost, pokud jim bude svěřena,“ za-
znělo ve vystoupení radního Klímy. 

Evropská zelená cesta je cestou 
i  pro Česko, pokud zajistíme pro 
tyto myšlenky mimo jiné i  spo-
lupracující státní správu i  samo-
správu. |

na konferenci evropská zelená cesta 
vystoupil i krajský radní karel klíma.

začátek rekonstrukce vily zkontrolovala náměstkyně martina Berdychová.

Kraj doplatí svým 
nemocnicím 294 
milionů korun

Královéhradecký kraj svým 
nemocnicím přidal na  vyrovnání 
ztrát 58,4 milionu korun na celko-
vých 294,6 milionu korun. V  pon-
dělí 14. září o tom rozhodli krajští 
zastupitelé. Nejvíce, 133,8 milionu 
korun, dostane Oblastní nemocni-
ce Náchod. 

Je to již druhé navýšení. Vy-
rovnávací platbu pro letošní rok 
ve  výši 140 milionů korun schvá-
lili zastupitelé na konci loňského 
roku. Letos v  květnu kraj dotaci 
zvýšil o  96,2 milionu korun na   
236 milionů a  v  září zastupitel-
stvo schválilo dalších 58,4 mi-
lionu korun. Z  této sumy půjde  
19,6 milionu korun do náchodské 
nemocnice, 22,2 milionu do jičín-
ské nemocnice a  do  dvorské tři 
miliony korun.

Peníze půjdou na udržení cho-
du ztrátových nemocničních od-
dělení prostřednictvím takzvané 
vyrovnávací platby za  plnění zá-
vazku veřejné služby. Jde o platby, 
které nemocnice dostávají z  kraj-
ského rozpočtu každý rok. |
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vÍte o tom

veronika tymelové přezvala ocenění od hejt-
mana jiřího Štěpána.

Titulem Mistr tradiční rukodělné výroby radní ocenili trojici žen
Rada Královéhradeckého kraje 

udělila titul Mistr tradiční rukoděl-
né výroby Královéhradeckého kraje 
za rok 2019 Martině Poliakové v obo-
ru tkalcovství, předení a zpracování 
vlny a lnu, Janě Langové v oboru ruč-
ně paličkovaná krajka a Veronice Ty-
melové za keramickou tvorbu. Cenu 
kraj uděluje tvůrcům v oborech tra-
dičních lidových řemesel a těm, kteří 
se významně zasloužili o jejich udr-
žování a rozvoj.

„V  letošním roce se celkem sešlo 
celkem sedm nominačních návrhů. 
Odborná komise kvůli opatřením 
proti koronavirové pandemii jednala 
per rollam a doporučila udělit oceně-
ní třem ženám, které udržují tradiční 
dovednosti lidové kultury a význam-

ně se zasloužily o jejich rozvoj,“ říká 
náměstkyně hejtmana Martina Ber-
dychová.

Cenu Mistr tradiční rukodělné vý-
roby Královéhradeckého kraje udě-
lují krajští radní od roku 2017 vybra-

ným tvůrcům v  oborech tradičních 
lidových řemesel a  těm, kteří se vý-
znamně zasloužili o jejich udržování 
a rozvoj. Tento titul nahradil původní 
ocenění Zlatý kolovrat. 

Martina Poliaková se tkaní a pře-
dení věnuje mnoho let. Po  absolvo-
vání kurzu tkaní si o řadu let později 
koupila moderní čtyřlistý tkalcovský 
stav, na kterém intenzivně tkala pol-
štáře, závěsy, dekorační látky do bytů. 
Řemeslo vyučuje a provozuje ve vyba-
vené tkalcovně se sedmi tkalcovský-
mi stavy, sedmi kolovraty a  pomůc-
kami na zpracování lnu i vlny. Len si 
sama pěstuje, vlnu získává od chova-
telů ovcí. 

Jana Langová žije ve Vamberku, 
kde působí na  zdejší Krajkářské 

škole jako učitelka paličkované 
krajky. Pedagogické činnosti se 
věnuje téměř třicet let. Za tu dobu 
prošly jejím vyučováním a  kurzy 
stovky děvčat i  chlapců, kterým 
předala své znalosti a  dovednosti 
výroby krajek. Svou práci prezen-
tuje na  četných výstavách a  pře-
hlídkách.  

Keramička Veronika Tymelová 
žije v Novém Hrádku na Náchodsku. 
Věnuje se výrobě keramiky točené 
na  hrnčířském kruhu, vyrábí mode-
lované a  formované nádoby i  deko-
rativní keramiku. Keramické výrobky 
často zdobí malbou do syrové glazu-
ry. V roce 2018 vydala v nakladatelství 
Grada knihu s názvem „Keramika pro 
život s přírodou. |

Ženou regionu se stala Marcela Tobiášová – pěstounka, 
která se stará o ohrožené děti  

Pěstounka Marcela Tobiášová in-
tenzivně pracuje na  změnách v  sys-
tému náhradní rodinné péče, působí 
také jako koordinátorka rodinných 
konferencí a  je spoluzakladatelka 
spolku na podporu pěstounů. V hla-
sování veřejnosti 11. ročníku Ženy 
regionu obdržela v  konkurenci dal-
ších devíti finalistek z  Královéhra-
deckého kraje nejvíce hlasů. 

„Příběhy nominovaných žen vy-
jadřují velkou sílu, odhodlání, šikov-
nost a  vůli obětovat část sama sebe 
pro druhé. Známe deset jmen fina-
listek tohoto ročníku, ale každý z nás 

má ve  svém okolí podobnou ženu, 
která si zaslouží obdiv. Děkuji proto 
všem ženám, nejen dnes nominova-
ným, nesmírně si vaší práce vážím,“ 
uvedl hejtman Královéhradeckého 
kraje Jiří Štěpán. 

Vítězka ceny Žena regionu v  Krá-
lovéhradeckém kraji, Marcela To-
biášová se rozhodla změnit svou 
práci a  společně se svým mužem se 
stali přechodnými pěstouny. Za  pět 
let pečovali o celkem osm dětí, které 
nemohly být ve svých rodinách. O své 
práci začala psát blog a postupně se 
dostala do povědomí lidí, organizací 

i politiků. Celou dobu intenzivně pra-
cuje na změnách v systému náhrad-
ní rodinné péče u nás. 

Marcela Tobiášová postup-
ně začala pracovat i  jako koor-
dinátor rodinných konferencí 
a pomáhat rodinám v krizi. Před 
několika lety se z přechodné pěs-
tounky stala dlouhodobou, když 
se rozhodla přijmout na stálo dvě 
děti, které by jinak šly do ústavu, 
a  po  dvou letech k  nim přibyla 
ještě sedmiměsíční sestřička. 
Společně s  několika kolegyněmi 
založila spolek na  podporu pěs-

tounů Spirit2018.cz. Snaží se spo-
jovat přechodné a  dlouhodobé 
pěstouny a  poukazovat otevřeně 
na chyby systému. |

Nové centrum v Trutnově poslouží duševně nemocným pacientům  
Královéhradecký kraj dokončil 

v  rámci projektu Centra duševní-
ho zdraví RIAPS v  Trutnově stavbu 
nového zázemí pro poskytování 
služeb duševně nemocným pacien-
tům. Investice za necelých 57 mili-
onů korun zajistí lepší propojení 
zdravotních i  sociálních služeb 
a  umožní klientům využívat služ-
by centra v domácím prostředí. 

„Kraj přistoupil aktivně k  rea-
lizaci potřebných opatření, která 
umožňují změny v poskytování slu-

žeb pro duševně nemocné. Mezi ně 
patří i  podpora center duševního 
zdraví, která umožňují daleko lepší 
spolupráci mezi sociálními služba-
mi, zdravotní péčí a  klienty. Pomo-
hou odhalit potíže osob s  vážným 
duševním onemocněním dříve, než 
bude nutná hospitalizace v  psychi-
atrických zařízeních. Velkou výho-
dou je nejen komplexnost pohledu, 
ale především možnost poskytovat 
služby v terénu, to znamená přichá-
zet za klienty do domácího prostře-

dí. Dříve v  terénu takové služby ne-
existovaly a pro mnohé pacienty se 
nemocnice stala dlouhodobým do-
movem,“ říká námětek Aleš Cabicar 
odpovědný za krajské zdravotnictví.

„Rekonstrukcí budovy bývalé-
ho kulturního domu v  Trutnově 
za necelých 57 milionů korun jsme 
získali adekvátní zázemí a prostory 
pro poskytování služeb centra. Než 
ho ale uvedeme do  plného provo-
zu, musíme ještě zajistit potřebné 
vnitřní vybavení, takže klientům 

poslouží v lednu příštího roku,“ do-
plňuje radní Václav Řehoř odpověd-
ný za krajské investice.

Centra duševního zdraví před-
stavují nový způsob péče o psychi-
atrické pacienty, ve kterém se kom-
binují zdravotní a  přímo návazné 
sociální služby pro tyto osoby po-
skytované v  jejich vlastním soci-
álním prostředí. Kromě přímého 
poskytování služeb mají i  důleži-
tou roli koordinátora poskytované 
péče. |

Žena regionu marcela tobiášová.
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Kraj významně pomáhá dobrovolným hasičům  
Za  uplynulé čtyřleté volební 

období poskytl Královéhradecký 
kraj dobrovolným hasičům té-
měř 100 milionů korun. Peníze 
pomohly s  opravou a  výstavbou 
nových zbrojnic, s  nákupem vo-
zidel, techniky a dalšího vybavení 
i  s  pořádáním významných spor-
tovních a kulturních akcí. 

„Sbory dobrovolných hasičů 
a  výjezdové jednotky obcí jsou 
nezastupitelnou součástí inte-
grovaného záchranného systému 
a  zejména při rozsáhlých kata-
strofách jsou zásadní podporou 

svých profesionálních kolegů. 
Krajské vedení si je dobře vědomo 
tohoto jejich významu, jakož i po-
dílu, který mají na  organizování 
kulturního a  společenského živo-
ta svých obcí a  měst. Nezanedba-
telná je pak i jejich role při výcho-
vě mladé generace,“ říká hejtman 
Jiří Štěpán, který je odpovědný 
za krizové řízení a fungování inte-
grovaného záchranného systému 
v Královéhradeckém kraji.

Za  poslední čtyři roky kraj po-
skytl velké finanční částky na stav-
bu či opravy hasičských zbrojnic 

a  nákup cisternových automobi-
lových stříkaček. V  letech 2017 až 
2019 činila míra této podpory 67,5 
milionu korun. 

Letos Královéhradecký kraj po-
skytl dobrovolným hasičům a vý-
jezdovým jednotkám obcí dotace 
za téměř 31 milionů korun. Z této 
částky připadlo 25 milionů korun 
na  programové dotace, zbytek 
peněz jsou dotace individuální. 
Největší finanční podpora šla 

na  stavby hasičských zbrojnic, 
například tři miliony do  Kosic 
a Nepolis, přes 2,6 milionu do Or-
lického Záhoří a  2,2 milionu ko-
run do  Vlčkovic v  Podkrkonoší. 
Stavebních úprav za  více jak je-
den milion korun se také dočkal 
hasičský dům v  Nové Pace. Kraj 
podpořil dvěma miliony i  nákup 
dvou nových cisternových stříka-
ček pro hasiče z Teplic nad Metují 
a Doudleb nad Orlicí.  |

Poděkování zaměstnancům chirurgie 
nemocnice ve Dvoře Králové n. Labem

  Je nelehká doba a zdravotnická 
zařízení, zejména ta malá, nemají 
na růžích ustláno. Troufám si říct, 
že není člověka a již vůbec ne ve ve-
dení kraje a  holdingu,  který by si 
v  současné době dovolil zpochyb-
nit – v  kontextu probíhající ko-
ronavirové „epidemie“  - význam 
malých hospitalizačních zařízení 
poskytujících akutní péči. 

Tímto krátkým příspěvkem 
bych rád poděkoval všem svým 
kolegům a  zaměstnancům chirur-
gického oddělení Městské nemoc-
nice ve Dvoře Králové za výjimečný 
výkon a pracovní nasazení v době 
výpadku činnosti chirurgie ne-
mocnice ve  Vrchlabí, odkud byla 
řada pacientů určená k akutní ope-

raci směřována na naše pracoviště  
a současně tomu tak bylo i u řady 
pacientů vyžadujících hospitaliza-
ci či operaci z chirurgie trutnovské 
nemocnice. V úhrnu se jednalo cel-
kem o  více jak 3 týdny, kdy i  naše 
oddělení mělo omezený „prázdni-
nový“ provoz. V této době jsme hos-
pitalizovali a  odoperovali řádově 
desítky pacientů. Tohoto jsme byli 
schopni dostát i přes naplnění lůž-
kové kapacity „našimi“ pacienty. 
Vážení kolegové a  spolupracovní-
ci chirurgie ve Dvoře Králové, ještě 
jednou díky! 

S úctou k Vám! 
Pavel Křenovský

Primář chirurgického oddělení 
Městské nemocnice DKnL

Komise diskutovala o odstranění bariér 
Komise Rady Královéhradecké-

ho kraje pro občany se zdravotním 
postižením zasedala v  polovině 
září v Náchodě. Její členové si v do-
provodu zástupců vedení Náchoda 
prošli místa, kde město   nechalo 
odstranit bariéry, aby zpřístupni-
lo budovy osobám se zdravotním 
postižením. Výjezdní zasedání po-
kračovalo návštěvou Hronova, kde 
předsedkyně krajské komise Hele-
na Brehovszká upozornila na pře-
kážky v  přístupnosti  klíčových  

staveb – radnice, pošta, obchody, 
restaurace, chodníky. 

Ve Stárkově pak členové komise 
diskutovali se starostou města Pe-
trem Urbanem, který je seznámil se 
stavem bariér v  místním zdravot-
ním středisku, na městském úřadě 
či poště a  také s  návrhy řešení, ja-
kým způsobem bude odstraňování 
bariér probíhat. Výjezdní zasedání 
bylo zakončeno v  Bystrém pro-
hlídkou bezbariérového bydlení 
na vesnici.  |

Děkujeme voličkám a  voličům, 
které a kteří nám dali šanci v po-
sledních čtyřech letech aktivně 
prosazovat náš volební program. 
Snažili jsme se vždy postupovat 
ve  prospěch všech obyvatel naše-

ho kraje. Věříme, že se nám to da-
řilo. V následujícím volebním ob-
dobí přejeme našemu kraji dobré 
vedení.  

Martin Hanousek (Zelení) 
a Martin Jiránek (Piráti)

Piráti a Zelení děkují

Video soutěž STUDOKO začala 
Natoč krátké video do 60 sekund 

o  své škole, přihlas se a  vyhraj. 
Ukaž, v  čem je právě tvá škola nej-
lepší! Tři nejlepší videa obdrží pou-
kázku v hodnotě:

1. místo 15 tisíc Kč
2. místo 10 tisíc Kč
3. místo 5 tisíc Kč
4. místo zážitkový den ve studiu 
- zvláštní ocenění na 
základě hlasování veřejnosti

Podmínky soutěže najdeš 
na  www.impulshk.cz/videosoutez. 
Hlásit se můžeš až do  konce října 
2020.

Soutěž vyhlašuje Centrum umě-
leckých aktivit Impuls Hradec 
Králové ve  spolupráci s  Králové-
hradeckým krajem pod záštitou 
náměstkyně hejtmana Martiny 
Berdychové.  |
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rozestavěné poradenské centrum navštívi-
la náměstkyně martina Berdychová.

Hrad Potštejn se vrátí do časů Karla IV. 
Královéhradecký kraj ve  spolu-

práci se společností More.is.More 
vyvinul mobilní aplikaci, s  jejíž 
pomocí mohou lidé při návštěvě 
hradu Potštejn nahlédnout do his-
torie. Turisté uvidí, jak vypadalo 
nejmohutnější opevnění v  Podor-
licku za dob své největší slávy. 

Návštěvníci se seznámí skrze 
aplikaci s  historií hradu, dozví 
se o  budovatelských snech Karla 
IV., poznají bývalé majitele hradu 
– konkrétně rod Pernštejnů, Cha-
maré či Františka Jindřicha z Dob-
řenic.

„Historická rekonstrukce po-
chází ze 14. až 15. století a pracova-
li na ni dva lidé více jak tři měsíce. 
Jedinými podklady pro zpracování 

byly výňatky z  odborné literatury, 
pár starých pohlednic a  knižních 
ilustrací, na  kterém byl hrad vy-
obrazen,“ popisuje Jiří Forejt, vý-
konný ředitel společnosti More.
is.More.

Aplikace Visit.More je určena 
pro všechny majitele chytrých te-
lefonů a dalších zařízení podporu-
jících operační systémy Android 
a iOS. Uživatelé si aplikaci mohou 
stáhnout na AppStoru nebo Google 
Play a pak už jen prochází památ-
ku a přes fotoaparát mobilního te-
lefonu či tabletu vidí digitální re-
konstrukci celého hradu. Aplikace 
Visit.More je dostupná v  několika 
světových jazycích a  částečně tak 
nahrazuje tištěné brožury.

Potštejn býval nejmohutnějším 
a nejpevnějším hradem v celém Po-
dorlicku. Hrad byl založený a vysta-
vený koncem 13. století, naposledy 
obýván v  roce 1635 a  od  té doby 
chátral. Zkázu hradního areálu do-
vršil na  konci 18. století hrabě Jan 
Antonín Harbuval-Chamaré, který 
uvěřil pověsti a  v  podzemí marně 
hledal poklad Mikuláše z Potštejna.

Po  roce 1989 se hrad Potštejn 
stal majetkem stejnojmenné obce, 
která jej v  roce 1994 zpřístupnila 
veřejnosti.  |

V Trutnově vzniká regionální 
Poradenské a vzdělávací centrum

Královéhradecký kraj buduje 
v Trutnově regionální Poradenské 
a  vzdělávací centrum při zdejší 
pedagogicko-psychologické po-
radně. To bude klientům poskyto-
vat služby ve  zrekonstruovaném 
objektu bývalého internátu České 
lesnické akademie. Projekt nové-
ho centra vyjde na 67 milionů ko-
run s  termínem ukončení staveb-
ních prací zhruba za 18 měsíců. 

„Naším cílem je, abychom měli 
na  jednom místě poradenské 
a vzdělávací služby, které by v rám-
ci celého školského systému moh-
la využívat široká škála klientů. 
Toto centrum bude nabízet služby 
dětem, žákům a studentům škol se 
speciálními vzdělávacími potřeba-
mi, jejich zákonným zástupcům, 
ale i  pedagogům pro co nejlepší 
začlenění žáků se speciálními po-
třebami ve  vzdělávání,“ vysvětlila 
přínos centra náměstkyně hejt-
mana pro oblast školství Martina 
Berdychová.

„Rekonstrukci stávajícího ob-
jektu zajišťuje společnost Prům-
stav Náchod. Stavební práce zahr-
nují kompletní rekonstrukci všech 
podlaží, výměnu střešní krytiny 
a  kompletní zateplení. Osobám 

se zdravotním postižením či sní-
ženou schopností pohybu bude 
ke komfortnímu pohybu po budo-
vě k dispozici výtah. Náklady na vy-
budování centra jsou 66,9 milionu 
korun, kdy většinu z  nich pokryje 
dotace z  Ministerstva pro místní 
rozvoj České republiky,“ uvedl rad-
ní pro oblast investic a  majetku 
Václav Řehoř s tím, že veškeré práce 
by se měly stihnout za 18 měsíců.

V Královéhradeckém kraji nabí-
zí své služby pět pracovišť pedago-
gicko-psychologické poradny, kte-
ré se nachází v  každém okresním 
městě. Zároveň je zde bohatá síť 
speciálně pedagogických center, 
které poskytují služby pro klienty 
s  mentálním, tělesným, zrakovým 
i  sluchovým postižením, autis-
mem a vadami řeči. |

Do nových lékařů musíme investovat 
Rozsah zdravot-

ní péče poskytova-
né občanům Krá-
lovehradeckého 
kraje bude v  nej-
bližším budoucnu 
silně determino-
ván schopností jednotlivých zařízení 
zajistit kvalifikovaný zdravotnický 
personál, lékaře a  sestry. Z  tohoto 
důvodu je žádoucí navázat na  námi 
učiněné kroky a  pokračovat v  přímé 
finanční motivační podpoře budou-
cím lékařkám a sestrám. Jako stávající 
předseda Správní rady Zdravotnické-
ho nadačního fondu Královéhradec-
kého kraje jsem velmi rád, že se nám 
doposud podařilo k budoucímu zdra-

votnickému povolání na území naše-
ho kraje získat celkem 127 lékařů a to 
v  osmnácti oborech včetně nejvíce 
potřebných, jako je pediatrie či psy-
chiatrie. Zároveň se musíme snažit 
posílit terénní odlehčovací péči. Pa-
ralelně, podle možností vývoje roz-
počtu, který bude silně poznamenán 
pandemií COVID 19 resp. nařízeními 
touto infekci vyvolanými a  majících 
přímý dopad do ekonomiky, je nutné 
pokračovat v modernizaci našich ne-
mocnic v  Jičíně, a to výstavbou mul-
tioborového pavilonu A, a nemocnici 
Rychnov a v dalších investicích.

 
Aleš Cabicar, náměstek pro zdravotnictví 
(TOP09)

názory zaStUPItelů

Dotační programy kraje 
Obce a  města 

v  našem kraji se 
každý rok sna-
ží o  vypořádá-
ní svých priorit 
a  rozvojových po-
třeb. Všechny akce 
obcí se však odvíjí od  výše jednot-
livých rozpočtů, které jsou někdy 
více, jindy méně  navyšovány růz-
nými dotacemi včetně dotačních 
podpor programů kraje. V  letoš-
ním roce převážná většina staros-
tů musela přistoupit ke  škrtům 
v  rozpočtech, protože doba pande-
mie přináší nejenom strach o naše 

zdraví, ale také ekonomické problé-
my státu, které se odráží a  budou 
odrážet ve výši sdílených daní pro 
obce. Musíme se všichni připravit 
na  sestavování nových rozpočtů, 
kde bude velice těžké predikovat 
rozpočtové určení daní. S tím bude 
souviset i pečlivé naplánování pri-
oritních rozvojových akcí. Proto 
jsem velice ráda, že Zastupitelstvo  
Královéhradeckého kraje schvá-
lilo na  svém posledním zasedání 
zastupitelstva dotační programy, 
které pomohou v  rozvoji nejenom 
obcí, ale i  spolků a  podnikatelů. 
Znamená to, že Královéhradecký 
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názory zaStUPItelů

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

Komplikovanost stavebních investic
Každá větší sta-

vební investice se 
připravuje řadu let 
a  v  pěti hlavních 
krocích. Nejprve se 
projektuje – z hle-
diska uživatelské-
ho je to klíčová fáze. Už na  počátku 
samospráva rozhoduje, jak se v nové 
stavbě budou lidi cítit. Když se při-
pravoval packý bazén, navštívil jsem  
30 až 40 bazénů, i v zahraničí. Vstupní 
vestibul jsme zkopírovali z Francie. 

Druhým úkolem je obstarání 
územního rozhodnutí a  stavebního 
povolení. V tomto kroku hodně selhá-
vají soukromé developerské projekty 
– mnohdy je někdo nenávidí. Veřej-
ná správa ale dokáže v  zájmu celku 
reagovat na místní požadavky. Někdy 
je třeba pro stavbu sehnat pozemek, 
koupit, nebo i vyvlastnit.   

Třetím krokem je veřejná soutěž 
na dodavatele stavby. Tady nastanou 
komplikace, pokud je v nepořádku za-

dávací dokumentace. Anebo pokud se 
některá firma rozhodne bojovat proti 
zadavateli nebo konkurenci. Předejít 
tomu lze, když se zadavatel chová fér 
a dalo by se říci „transparentně“. Tedy 
když nejsou pochybnosti. Obecně pla-
tí – čím více soutěžících, tím je město, 
kraj solidnější.  

Vedle toho jde čtvrtý krok – finan-
cování. Obstarání peněz na  stavbu. 
Zvlášť náročné je to za využití dotace 
– poskytovatel dotace má mnoho po-
žadavků. A zhotovitel může slabšího 
postavení zneužít. 

A  teprve pátou fází je vlastní vý-
stavba – starosta či hejtman a  jeho 
stavební dozor musí dohlédnout 
na to, aby se stavba udělala dle projek-
tu. Plus reagovat na to, co se v rámci 
výstavby objeví. Je třeba řešit víceprá-
ce a změny stavby před dokončením. 

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

Přání novému zastupitelstvu kraje i senátorům
V čase, kdy jsem 

psala tyto řád-
ky za  Koalici pro 
Královéhradecký 
kraj (uzávěrka 
15. 9.), probíhala 
ještě předvolební 
kampaň do krajského zastupitelstva 
a senátu. Dnes už je již rozhodnuto. 
Královéhradecký kraj má nové zastu-
pitelstvo, nejspíš ještě probíhají jed-
nání o  sestavení vládnoucí koalice. 
Považuji za  vhodné popřát novému 
vedení kraje, aby bylo schopno na-
vázat na  program toho předchozí-
ho, aby dokázalo zúročit to dobré, co 
bylo vykonáno a  v  tom pokračovat, 
aby se poučilo z chyb a předešlo zby-
tečným komplikacím. 

Všechna uskupení slibují a ve vo-
lebních programech nabízejí mnohá 
řešení v  různých oblastech. Proto 
věřím, že se do  programového pro-
hlášení vedení kraje na  nadcháze-

jící čtyřleté období dostanou i  cíle 
nové – obohacující život v  našem 
kraji. Přeji nám všem, aby to byly cíle 
skutečně reálné, splnitelné, kraji pří-
nosné, a pokud možno prospěšné co 
nejvíce obyvatelům. 

Přeji také novému panu hejt-
manovi/hejtmance, aby dokázal/a 
stmelit nejenom radu kraje, ale 
i  všechny zastupitelky a  zastupitele 
a nadchnout je pro společnou práci 
bez ohledu na to, za jaký subjekt byli 
zvoleni. Také přeji hodně zdaru v há-
jení zájmů našeho kraje i  vítězům 
voleb do Senátu. 

Děkuji také všem, Vám, kteří jste 
přišli k  volbám a  dali svůj hlas li-
dem, kterým věříte. Kéž vloženou 
důvěru nezklamou a  promění ji 
v  konkrétní činy ke  zkvalitnění 
podmínek pro občany i návštěvní-
ky našeho kraje. 

Anna Maclová (Koalice pro KHK)

Proinvestovali jsme téměř osm miliard 
korun 

Při nástupu 
do  funkce radní-
ho pro investice 
a  majetek jsem si 
určil několik zá-
sadních priorit. 
První z  nich bylo 
zvýšení objemu 
investic do  jednotlivých oblastí. 
Oproti předchozímu volebnímu 
období se jejich počet podařilo té-
měř ztrojnásobit. 

V  letech 2016–2019 Královéhra-
decký kraj proinvestoval téměř 
osm miliard korun. Osobně jsem 
velmi rád, že se nám podařilo do-
končit první etapu dostavby a mo-
dernizace náchodské nemocnice, 
výstavbu centra polygrafické pří-
pravy ve Velkém Poříčí, první etapu 
obchvatu Opočna či most plukovní-
ka Šrámka v hradeckých Svinarech. 
Intenzivně se věnujeme také sní-
žení energetické náročnosti budov 
zejména ve  školských zařízeních, 
z  čehož v  budoucnu budeme eko-
nomicky profitovat díky sníženým 

nákladům za energie. V samotném 
rezortu školství se za  poslední ob-
dobí podařilo zainvestovat přes 
1,5 miliardy korun, přičemž 500 
milionů jsme získali z dotací IROP. 
Investice jsou de facto nekonečný 
příběh, a  proto v  současnosti běží 
například rekonstrukce Gayero-
vých kasáren v Hradci Králové nebo 
výstavba obchvatu Domašína. Vel-
ký podíl investičních projektů také 
tvoří oblast sociálních služeb, pro-
tože potřebujeme do roku 2026 vy-
budovat téměř tisíc lůžek pro naše 
seniory. Díky tomu se staví nové ka-
pacity ve Rtyni v Podkrkonoší, Žac-
léři, Borohrádku či Opočně.

V  oblasti strategických investic 
je důležitá stabilita a  kontinuita. 
Z  tohoto důvodu postupujeme po-
dle takzvaného investičního zásob-
níku, díky kterému máme ucelenou 
koncepci v rozvoji Královéhradecké-
ho kraje v jednotlivých oblastech.

Václav Řehoř, radní pro investice 
a majetek (ODS)

Malé ohlédnutí za Otakarem Rumlem 
Otakar Ruml 

působil v  řídících 
orgánech kraje 
po dvacet let a nyní 
se rozhodl skon-
čit. Rád bych touto 
cestou poděkoval 
za  klub krajských 
zastupitelů zvolených za KSČM naše-
mu dlouholetému předsedovi klu-
bu Otakaru Rumlovi za  jeho práci 
nejenom pro klub zastupitelů, ale 
především za  jeho obětavou práci 
ve prospěch Královéhradeckého kraje 
a  jeho obyvatel. Za  dobu své působ-
nosti zastával Otakar Ruml několi-
krát funkci předsedy výborů krajské-
ho zastupitelstva, a letech 2012–2016  
i  prvního náměstka hejtmana. Svou 
prací výrazně ovlivnil život v  kraji, 
zvláště v  oblasti zemědělství, regio-
nálního rozvoje a  cestovního ruchu. 
Nemalou měrou přispěl k  vytvoření 

tradice novodobých dožínek a oceňo-
vání práce potravinářů. 

Dodnes vzpomínají mnozí staros-
tové a zastupitelé obcí na jeho vstříc-
né jednání a ochotu pomoci při řeše-
ní problémů a podporu rozvoje měst 
a obcí. A nelze opomenout jeho srdeč-
ní záležitost, a  to ZOO Dvůr Králové. 
Jako člen její správní rady aktivně 
napomáhal jejímu dalšímu rozvoji. 
Pod jeho vedením se nám, jako klubu 
zastupitelů, podařilo prosadit řadu 
prospěšných rozhodnutí. 

Osobně jsem vždycky oceňoval 
jeho klidný a rozvážný přístup k řadě 
problémů, které byly na první pohled 
zdánlivě neřešitelné. A  podobně jej 
hodnotili i  mnozí starostové, se kte-
rými jsem možnost hovořit. Co dodat. 
Za tu vší dlouholetou práci patří po-
děkovat, a tak tedy – děkujeme, Oto!

 
Josef Lukášek (KSČM)

kraj bude i nadále podporovat obce 
v  mnoha směrech jejich rozvoje, 
a  v  tom tkví celkový smysl dotací. 
I  když je mnoho zastupitelů, kteří 
by zvýšili finanční podpory napříč 
dotačními programy, jedná se však 

o složité rozhodování, a to obzvlášť 
v  této nelehké době. A  proto jsem 
velice ráda, že kraj v dotačních pro-
gramech pokračuje.

 
Hana Masáková (ČSSD)



12

Vyluštěte křížovku a soutěžte s námi o dárek. Zašlete nám tajenku do 16. října 2020 na e-mail: krizovka@kr-kralovehradecky.cz, nebo poštou na adresu: 
Tiskové oddělení KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ s heslem „KŘÍŽOVKA“. Třem vylosovaným výhercům 
pošleme dárek, proto nezapomeňte uvést svoji adresu. Zasláním odpovědi souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů, a to do vydání následujícího 
čísla U nás v kraji. V případě vylosování vaší správné odpovědi pak souhlasíte i se zveřejněním svého jména a bydliště v následujícím čísle U nás v kraji. 
Výherci minulého kola jsou: Věra Novotná (Provodov), Jolana Miškářová (Dohalice), Antonín Martinek (Hradec Králové). 

U nás v kraji – informační zpravodaj Královéhradeckého kraje • EVIDENČNÍ ČÍSLO: MK ČR E 13773 • VYDAVATEL: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové, tel.: 495 817 111, e-mail: unasvkraji@kr-kralovehradecky.cz • 
TEXTY A FOTO: Pokud není uvedeno jinak archiv redakce • Redakční rada: MVDr. Ivana Hantschová, Dominik Šípoš, JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D., Mgr. Jana Drejslová, Mgr. Táňa Šormová, Helena Brehovszká, Gabriel Forman • VÝROBA, TISK: 
VLTAVA LABE MEDIA a.s., tiskárna Novotisk Praha • DISTRIBUCE: Českou distribuční a.s. • Počet výtisků: 254 800 kusů • Uzávěrka příštího čísla: 16. 10. 2020

SoUtĚŽnÍ kŘÍŽovka

V rychnovské nemocnici začala rekonstrukce pavilonu DIGP
Začala rekonstrukce multiobo-

rového pavilonu DIGP rychnovské 
nemocnice. Investice sníží energe-
tickou náročnost celého objektu. 
Kromě zateplení dojde k  výměně 
střechy a  oken budovy. Stavební 
práce potrvají přes rok a budou stát 
38,8 milionu korun. Na  fi nancová-
ní se kraji podařilo získat dotaci 
ministerstva životního prostředí. 

V  rámci rekonstrukce pavilonu 
DIGP dojde k výměně střechy, oken 
a  k  zateplení celého objektu. Pro-
jekt administruje krajské Centrum, 
investic, rozvoje a inovací.

„Nejvýhodnější nabídku k  této 
veřejné zakázce předložila společ-

nost STYLBAU, s. r. o. Ta provede veš-
keré stavební práce za  téměř 38,8 
milionu korun, přičemž 28 milio-
nů korun uhradí kraj. Část nákladů 
pokryje dotace z  Operačního pro-
gramu životního prostředí. Samot-
ná rekonstrukce potrvá 13 měsíců,“ 
sdělil radní pro investice a majetek 
Václav Řehoř.

Snížení energetické náročnosti 
pavilonu DIGP není jediným inves-
tičním projektem v rychnovské ne-
mocnici. V únoru příštího roku by 
měla začít modernizace porodních 
boxů včetně zázemí a zákrokového 
sálu za 11,5 milionu korun. Zhoto-
vitelem bude stejná stavební firma.

Královéhradecký kraj si za  20 
milionů korun také nechal zpra-
covat projektovou dokumentaci 
na  přístavbu a  modernizaci rych-

novské nemocnice. Náklady této 
investice přesahují 400 milionů 
korun.

„Modernizace nemocnice 
v  Rychnově nad Kněžnou počítá 
s  rekonstrukcí stávajících ope-
račních sálů, ARO a  jednotky JIP. 
Ke  stávajícímu sedmipodlažnímu 
pavilonu dětského oddělení, inter-
ny, gynekologie a porodnice – tak-
zvanému DIGP – by měla přibýt 
pětipodlažní budova propojená se 
stávajícím objektem, čímž se sníží 
nároky jak na logistiku, tak na ne-
mocniční personál,“ doplnil ná-
městek hejtmana pro oblast zdra-
votnictví Aleš Cabicar. |


