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Marušku a Jiříka přivítal na světě 
i hejtman Štěpán

Vážení čtenáři,
sníh a  mráz sevřel na  za-

čátku ledna celý kraj, a  proto 
chci vyjádřit velkou úctu a po-
děkovat všem silničářům, pro-
fesionálním a  dobrovolným 
hasičům, policistům i  záchra-
nářům za  jejich neúnavnou 
práci při odklízení sněhu či ná-
sledků dopravních nehod. Byla 
to vynikající práce, která uka-
zuje, jak skvěle připravené pro-
fesionály u  nás máme. Děkuji 
ještě jednou. Doufejme však, že 
během těchto měsíců napadne 
dostatek sněhu, aby se do naší 
krajiny svírané suchem vrátila 
tolik potřebná voda.

Nejvíce nadšení jsou beze-
sporu lyžaři a  horská středis-
ka praskají ve  švech. Horská 
služba ale opakovaně varuje, 
že nejvíce zranění se v  zimě 
na  horách stane právě na  pře-
plněných sjezdovkách. Prosím, 
buďte proto k  sobě navzájem 
ohleduplní.  

Rád vám také píši novin-
ku, hlavně pro ty, kterým náš 
magazín nechodí pravidelně. 
Od  února si jej budete moci 
vyzvednout na  informačních 
centrech v patnácti městech re-
gionu. Jejich seznam naleznete 
na webových stránkách kraje. 

Přeji vám inspirativní čtení.  

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

Vedení Královéhradeckého 
kraje přislíbilo financování 
veřejných zakázek na  poří-
zení movitého vybavení pro 
Oblastní nemocnici Náchod 
za  maximálně 300 milionů 
korun. Samotnou veřejnou 
zakázku by chtěl kraj vyhlásit 
v  prvním čtvrtletí letošního 
roku.

Vedení kraje plánuje roz-
dělit financování do  dvou let. 
V  letošním rozpočtu bude vy-
členěných 100 milionů korun 
a  zbylá část v  příštím roce. 
Za  tuto sumu budou pořízeny 
například informační techno-
logie, vybavení interiéru, zdra-

votnické přístroje či nový ori-
entační systém pro veřejnost. 

Od  loňského roku probíhá 
za  plného provozu náchodské 
nemocnice první etapa dostav-
by a  modernizace za  1,3 mili-
ardy korun. Do  roku 2020 zde 
vzniknou dva nové nemocniční 
objekty J a K, které jsou na sebe 
napojeny jak v  nadzemní čás-
ti, tak v podzemí. Dále vznikne 
objekt O, kde budou uloženy 
zdroje medicinálních plynů, 
a mezi budovami A a K vznikne 
nadzemní koridor. Zároveň se 
mimo jiné počítá s  vybudová-
ním chodníků a  přístupových 
komunikací. 

Oblastní nemocnice Náchod 
zajišťuje zdravotní péči pro 
spádovou oblast s více než 200 
tisíci obyvateli, ve specializova-
ných oborech až pro 250 tisíc 
pacientů. |

Kraj za 300 milionů korun nakoupí 
vybavení náchodské nemocnice

První miminko narozené v porodnicích nemocnic Královéhradeckého kraje byl chlapec. Malý Jiřík 
(na snímku vpravo) se rodičům poprvé ozval hodinu po půlnoci v náchodské nemocnici. Na první hol-
čičku bylo třeba počkat až do odpoledne. Maruška přišla na svět v 13:46 v jičínské nemocnici. Oběma 
novorozencům a jejich maminkám osobně blahopřál hejtman Jiří Štěpán a za Královéhradecký kraj 
předal poukaz ve výši 5 000 korun a dárkový balíček. |

Kraj modernizuje 
UČEBNY A ŠKOLNÍ 
LABORATOŘE
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Rychnovská nemocnice má 
od nového roku nové vedení

Vlastní vedení má od  1. ledna 
nemocnice v  Rychnově nad Kněž-
nou. Vedoucí funkcí prokuristy byl 
pověřen Luboš Mottl, který mezi 
roky 2009 a 2011 působil na pozici 
ředitele rychnovské nemocnice. 

Luboš Mottl bude zastávat funk-
ci prokuristy pověřeného řízením 
Nemocnice Rychnov nad Kněž-
nou. Bude disponovat plnou mocí 
a  spolurozhodovat o  hospodaře-
ní nemocnice. Organizačně bude 
rychnovská nemocnice i  nadále 
spadat pod Oblastní nemocnici 
Náchod. Bude mít ale vlastní ve-
dení pověřené prokurou, kterou 
nemocnici udělilo představenstvo 
náchodské nemocnice.

V kraji startuje Festival vědy 
a techniky 

Kraj ve  spolupráci s  Asociací 
pro mládež, vědu a techniku (AMA-
VET) vyhlašuje ve  školním roce 
2018/2019 I. ročník soutěže Festival 
vědy a  techniky po  děti a  mládež 
v Královéhradeckém kraji. Soutěž je 
určena starším žákům základních 
škol a středoškolákům.

Program je primárně určen žá-
kům čtvrtých až šestých tříd a  niž-
ších stupňů víceletých gymnázií. 
Jedná se o  volnočasovou aktivitu, 
která má jasný tříletý program a po-
čítá s tím, že děti v podstatě začínají 
od nuly a končí schopností konstru-
ovat a ovládat autonomní roboty. 

Propozice soutěže si lze stáhnout 
na webu Královéhradeckého kraje.

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 domácnosti 
v Královéhradeckém kraji. Pokud jste 
aktuální číslo zpravodaje nedosta-
li do  schránky, volejte na  telefonní 
číslo 495 817 111, nebo nám napište 
na email: unasvkraji@kr-kralovehra-
decky.cz nebo poštou na adresu: Tis-
kové oddělení KÚ Královéhradecké-
ho kraje, Pivovarské náměstí 1245, 
500  03 Hradec Králové s  heslem RE-
KLAMACE. Do zprávy uveďte vaši ad-
resu a my zařídíme nápravu.

Školní dílny při Střední škole 
průmyslové, textilní a polygrafic-
ké v  Hronově nabídnou žákům 
modernější prostředí i vybavení.

Královéhradecký kraj zde do-
končil další projekt na  zlepšení 
praktické připravenosti technic-
kých oborů. Za téměř 14 milionů 
byla opravena budova a pořízeny 
nové stroje.

Projekt modernizace dílen 
spočíval v  rekonstrukci stávají-
cích odborných učeben a  jejich 
zázemí včetně sociálního zaří-
zení. Vznikl nový přístup do  ob-
jektu z  ulice Vrchlického, stavaři 
provedli kompletní sanaci vlh-

kosti zdiva v  prvním poschodí 
a také opravili část střechy včetně 
její nosné části. Součástí rekon-
strukčních prací bylo provedení 
silnoproudé a  slaboproudé elek-
troinstalace, vzduchotechniky, 
ústředního topení a  zdravotní 
techniky.

Celkové náklady na  stavební 
práce i  výbavu dílen čítají téměř 
14 milionů korun s DPH. Většinu 
těchto nákladů pokryje dotace 
z  Integrovaného regionálního 
operačního programu, kterou se 
kraji povedlo získat. Kraj dofi-
nancuje zhruba 1,4 milionu ko-
run. |

Modernizujeme učebny a laboratoře
Ve Velkém Poříčí vzniklo za bez-

mála 80 milionů korun Centrum 
odborné přípravy polygrafických 
oborů při Střední škole průmyslo-
vé, textilní a polygrafické.

To nabídne nové prostory pro 
praktickou výuku žáků včetně od-
borných učeben a dílen pro před-
tiskovou přípravu, tisk a zejména 
pro dokončovací zpracování tis-
kovin, které v současné polygrafic-
ké produkci nabývá na  významu 
pro uplatnění výrobků na trhu.

„Projekt centrum odborné 
přípravy zahrnoval vybudování 
odborných učeben a  dílen pro 
jednotlivé tiskové technologie 
a přípravu tisku, vybudování skla-

dů papíru, barev, čisticích pro-
středků a  skladu expedice. Celko-
vé náklady na  stavbu i  vybavení 
centra novými technologiemi se 

vyšplhaly na  78,4 milionů korun 
s  DPH. Desetinu této částky uhra-
dil kraj ze svého,“ uvedl radní pro 
investice Václav Řehoř.

Stavbaři zahájili práci 1. září 
2017 a předmětem veřejné zakáz-
ky byla realizace stavebních prací 
na budově školy v objektu Krauso-
va 215 ve Velkém Poříčí. Výstavba 
zahrnovala také vybudování so-
ciálního zařízení pro žáky a peda-
gogy, rekonstrukci střechy, topení, 
rozvodů vody a  kanalizace, elek-
troinstalace a  instalaci vzducho-
techniky. Nové centrum odborné 
přípravy umožňuje soustředit od-
bornou výuku do  jednoho bodu, 
a tím ji i zkvalitňuje. |

KRÁTcE z KRAjE sTALO sE

Vyšší odborná škola a  Střední 
průmyslová škola v Rychnově nad 
Kněžnou získala nejmodernější 
technické vybavení v  učebně pro 
výuku elektro oborů a  diagnosti-
ky motorových vozidel.

Královéhradecký kraj zde do-
končil projekt za více než 14 mili-
onů korun. 

„Otevřeli jsme laboratoř pro 
výuku elektro oborů. Je to úplně 
něco nového: nový software, nový 
způsob vzdělávání. Rychnovská 
průmyslovka se tak stala top ško-
lou v  rámci celé České republiky 
a připravuje se na nové výzvy spo-
lečnosti, jako je třeba elektromo-
bilita,“ říká náměstkyně pro škol-
ství Martina Berdychová a dodává, 
že škola kromě inovací ve vzdělá-

vání také nabízí nový tříletý učeb-
ní obor operátor logistiky, který je 
u zaměstnavatelů velmi žádaný.

„Novým vybavením odbor-
ných učeben například měřicími 
přístroji, kartami a  panely pro 
automobilní techniku, simulač-
ními panely systémů řízení spa-

lovacích motorů a  dalším doplň-
kovým vybavením za  více jak 14 
milionů korun kraj podporuje zá-
jem o technické a řemeslné obory 
mezi žáky. Součástí projektu byly 
i drobné stavební úpravy a zajiště-
ní rychlého a bezpečného připoje-
ní žáků na internet v budově ško-
ly, “ doplňuje radní Václav Řehoř 
odpovědný za krajské investice.

V  rychnovské průmyslovce 
vzniklo osm nových pracovišť, 
která budou sloužit žákům obo-
rů autotronik, mechanik opravář 
motorových vozidel, autoelekt-
rikář, automobilová diagnostika 
a  servis. V  průběhu výuky může 
pořízené vybavení v  jedné chvíli 
využívat až osm žáků a  jeden pe-
dagog. |
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Kraj rekordně investoval a opravil téměř stovku kilometrů 
svých silnic

Více o dění v kraji na www.kr-kralovehradecky.cz

Na  konci loňského listopadu 
skončila stavební sezóna roku 2018 
rekonstrukcí dopravních staveb 
Královéhradeckého kraje. Během 
ní bylo realizováno 42 rekonstruk-
cí a  20 souvislých oprav komuni-
kací. Představuje to 93 kilometrů 
opravených silnic a 15 mostů. Pro-
stavělo se tak 1,17 miliardy korun.

Nejvíce prostředků na  obnovu 
své silniční sítě získal kraj z  Inte-
grovaného regionálního operač-
ního programu (IROP) a  dále ze 
Státního fondu dopravní infra-
struktury (SFDI).

„Do obnovy silnic a mostů v ma-
jetku kraje investujeme meziročně 
stále větší množství finančních 
prostředků, čímž sice naplňujeme 
plán získat a  prostavět každý rok 
alespoň jednu miliardu korun, ale 
na druhé straně se tím paradoxně 
dostáváme v důsledku nedostatku 
pracovníků a  materiálů na  straně 
dodavatelů na  hranici množství 
realizovatelných staveb. Přesto se 
chceme dál soustředit na  kvali-
tu odvedených stavebních prací 
a  nenavyšovat kapacitu realizací 
na její úkor,“ uvedl první náměstek 
hejtmana Martin Červíček odpo-
vědný za oblast dopravy a silniční-
ho hospodářství.

Sedmdesátimilionová oprava
Nejnákladnější stavbou v  hod-

notě 70 milionů korun realizova-
nou v  roce 2018 byla druhá etapa 
rekonstrukce silnice II/298 Ledce 
– Opočno. K  dalším významným 
stavbám patřily například první 
etapa rekonstrukce silnice II/298 
v  úseku od  hranic Pardubického 
kraje po  křižovatku se silnicí I/11 
za  68 milionů nebo první etapa 
rekonstrukce silnice II/300 ve Dvo-
ře Králové nad Labem směrem 
na obec Kocbeře s okružní křižovat-

kou se silnicí II/299, která výrazně 
zvýší bezpečnost na  této silnici. 
Zde na krajskou investici za 64 mi-
lionů navazovala spolupráce dal-
ších investorů chodníků a správců 
inženýrských sítí. Pokračovala ví-
celetá stavba na  obnovu horských 
silnic v Orlických horách (III/3109, 
III/31010 a  III/3111), kde se letos 
prostavělo 60 milionů korun. 

Zdařilá je také důležitá rekon-
strukce silnic III. třídy, které svým 
významem nahrazují funkci I. tří-
dy (I/14) v  Novém Městě nad Me-
tují – od okružní křižovatky s I/14 
v obci Vrchoviny směrem do Krčína 
a pokračování na obec Spy. 

Nový kryt, sanovaná konstruk-
ce silnice, obousměrný provoz 
v podjezdech pod tratí a přechody 
pro chodce umožní bezpečnější 
provoz. Po dokončení komunikace 
podjezdu pod tratí na jaře příštího 
roku bude završena rekonstrukce 
silnic ucelené trasy v délce 5,3 kilo-
metru.

Perfektní vozovka nahradila 
výmoly mezi Hořičkami a  Chval-
kovicemi nebo z Voděrad do Lična 
a Libele.

Čekalo se na železničáře
„Musíme přiznat, že se nám bo-

hužel nepovedlo dokončit a  zprů-
jezdnit první etapu rekonstrukce 
ve  Smiřicích. Stavba byla zahájena 
s  opožděním způsobeným koordi-
nací se stavbou rekonstrukce želez-
nice a vedením objízdné trasy,“ řekl 
dále náměstek Martin Červíček.

Stavba navazovala na  rekon-
strukci kanalizace, kde došlo k dal-
šímu zdržení. Ale největším problé-
mem byl havarijní stav opěr mostu, 
který se projevil až po jejich odkry-
tí, a proto nebylo možné realizovat 
původní projekt. Je nutné vyprojek-
tovat a  povolit změnu stavby před 
dokončením. Všechny tyto skuteč-
nosti způsobily zastavení prací.

Obdobná změna nastala i  při 
rekonstrukci mostu před Třebešo-

vem, kde se ale povedlo nové opěry 
a most dokončit v ještě této sezóně.

„U mostu přes řeku Orlici ve Svina-
rech jsme podlehli přehnanému op-
timismu v důsledku pracovního na-
sazení zhotovitele stavby, které bylo 
opravdu obrovské. Stavba, která je 
plánovaná na 55 týdnů, byla zaháje-
na se zpožděním a tato doba chyběla 
zhotoviteli na konci roku,“ zhodnotil 
první náměstek hejtmana.

Technologické postupy, které 
jsou závislé na teplotě a určité vlh-
kosti konstrukcí, se tak posunuly 
do  období natolik nepříznivého 
počasí, že by pokračování prací 
mohlo mít za  následek snížení 
kvality a  následné bezpečnosti 
díla. Jednalo se především o izolač-
ní práce, které jsou klíčové pro ži-
votnost mostu. Většina problémů 
s mosty u nás i ve světě je zapříčině-
na zatékáním vody do konstrukce 
mostu a  následné koroze ocelové 
výztuže. Proto jsme po vyhodnoce-
ní odborných argumentů k nastalé 
situaci ze strany zhotovitele i tech-
nického dozoru stavby dali před-
nost kvalitě a přesunuli tyto práce 
na jaro příštího roku. Na mostě se 
ale ještě do  minulého týdne reali-

zovaly práce, které nejsou závislé 
na povětrnostních podmínkách.

Dvojnásobné investice
Kraj trápí každoroční nejistota 

v  souvislosti s  poskytováním fi-
nančních prostředků ze strany stá-
tu do  silnic II. a  III. tříd. Vzhledem 
k tomu, že nikdy není dopředu znám 
konkrétní objem finančních pro-
středků na daný rok, které od státu 
dostane, není možné v dostatečném 
časovém předstihu a efektivních ná-
vaznostech plánovat stavby. 

Například v  loňském roce kraj 
přes předběžné přísliby skutečné 
potvrzení dotace dostal až na konci 
května. Toto zdržení opět posouvá 
zahájení realizace a často je i příči-
nou přesunu personálních i  mate-
riálových kapacit u  stavebních fi-
rem na jiné realizace, u nichž je pro 
ně termín již znám. Ve stavebnictví 
se s nárůstem staveb také projevuje 
současný nedostatek techniků, což 
omezuje rychlost realizací staveb.

Navzdory všem objektivním 
problémům se daří plnit jednu 
z  hlavních programových priorit 
současného krajského vedení, kte-
rou je růst investic do  silniční in-
frastruktury. „V letech 2017 a 2018 
jsme do silnic a mostů investovali 
okolo dvou miliard korun. To je pro 
srovnání stejně jako za  předchozí 
čtyři roky,“ uzavřel náměstek Mar-
tin Červíček. |

Náměstek martin Červíček popisuje stavební sezónu v roce 2018.

inFormujeme 

„Do obnovy silnic a mostů v majetku 
kraje investujeme meziročně stále 
větší množství finančních prostředků, 
čímž naplňujeme plán získat a prosta-
vět každý rok alespoň jednu miliardu 
korun.“

„v letech 2017 a 2018 jsme do silnic 
a mostů investovali okolo dvou mili-
ard korun. To je pro srovnání stejně 
jako za předchozí čtyři roky.“
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Ve dvorské zoo se narodila 
mláďata kriticky ohrožených 
psů hyenových 

Od  vytvoření dvorské smečky 
psů hyenových v  roce 2015 vyvá-
dí pětiletá fena Fiona pravidelně 
jednou za  rok nová štěňata. Ne-
jinak tomu bylo i  na  konci loň-
ského roku. V zázemí zahrady tak 
nově chrupká šest maličkých hy-
eňátek – čtyři kluci a dvě holky.

Před pár dny prošla první pre-
ventivní prohlídkou, během kte-
ré je veterinář vyšetřil, odčervil 
a  zvážil. Štěňata začínají postup-
ně otevírat oči, jinak zůstávají 
zcela závislá na  matce. Návštěv-
níci je budou moct poprvé vidět 
na  začátku hlavní sezony ve  vý-
běhu, který je součástí Afrického 
safari.

Samice psů hyenových přichá-
zí do  říje zpravidla jen jednou 
za  rok. „Fioně, která před příjez-
dem do  Dvora Králové nikdy ne-

měla mláďata, se u nás při každé 
říji podařilo zabřeznout a štěňata 
odchovat. To považujeme u  takto 
mladé samice a  při zvážení rizik, 
která s sebou chov psů hyenových 
nese, za  velký úspěch,“ říká zoo-
ložka Gabriela Linhart. 

Štěňata bývají v  raném věku 
náchylná na  parazity, zejména 
škrkavky, jejichž přemnožení 
vede často k  úhynu mláďat. „Dal-
ší komplikací při odchovu těchto 
šelem, je také nezkušenost mat-
ky, která je schopna mláďata při 
zvýšeném stresu sama zahubit. 
Je to  přirozené jednání, které na-
stává i u volně žijících zvířat,“ vy-
světluje Gabriela Linhart. Přesto 
se Fioně povedlo od  roku 2016 
odchovat dohromady devatenáct 
štěňat ve  dvou vrzích. Potřetí po-
rodila 29. prosince 2018.

„Díky kameře instalované 
do  bedny, kam se Fiona uchýli-
la k  porodu, jsme napočítali, že 
ve  vrhu bylo původně 13 štěňat. 
Jedno bylo natolik slabé, že uhynu-
lo přirozeně,“ říká zooložka. Spolu 
s veterinářem se pak rozhodli zre-
dukovat počet narozených mláďat 
tak, aby zvýšili šance na  přežití 
zbylé části vrhu, vyvarovali se stre-
su matky a  šetřili její síly na  péči 
o mláďata. Samici byla ponechána 
ta, která působila nejsilněji.

Psi hyenoví jsou považováni 
za  jedny z  nejohroženějších savců 
planety, podle údajů Světové unie 
na  ochranu přírody (IUCN) žije 
ve volné přírodě okolo 6 600 zvířat. 
Do snah o ochranu tohoto druhu je 
zapojen i  dvorský safari park, jenž 
pravidelně odesílá do tanzanského 
národního parku Mkomazi veteri-
nární materiál. Ten je určen pro oč-
kování jedinců narozených v tamní 
chovné stanici, kteří jsou v  dospě-
losti vypouštěni do divočiny. |

Gayerova kasárna mají svého 
zhotovitele. Stavební práce 
by mohly začít v létě 

Rada kraje schválila zhotovite-
le zakázky na  rekonstrukci, mo-
dernizaci a  přístavbu Gayerových 
kasáren. Bude jím Společnost BAK-
-GEOSAN. Kraj obdržel celkem čty-
ři nabídky. Předpokládaná cena 
projektu je více jak 269 milionů 
korun včetně DPH. Stavební práce 
by mohla začít už toto léto. 

„Pro rekonstrukci Gayerových 
kasáren už máme vydané pravo-
mocné stavební povolení. Celkově 
si projekt vyžádá investici ve  výši 
269 milionů korun včetně DPH. 
V  nejbližší době požádáme o  ev-
ropskou dotaci, která by pokryla až 
90 % těchto nákladů. Stavební prá-
ce by pak mohly začít letos v létě,“ 
řekl radní Václav Řehoř odpovědný 
za oblast investic a majetku, který 
dále informoval, že nabídku poda-
ly celkem čtyři společnosti. Hlav-

zAUjALO NÁs

ním kritériem zakázky byla nejniž-
ší nabídková cena.

„Jedná se o dlouho připravova-
nou krajskou investici, největší 
v  oblasti kultury v  roce 2019, kte-
rá poskytne moderní zázemí pro 
muzejní archeology, přírodověd-
ce, historiky a restaurátory,“ uved-
la náměstkyně hejtmana Martina 
Berdychová odpovědná za  oblast 
kultury.

Náměstkyně Berdychová také 
nastínila, co je obsahem projektu: 
„V  Gayerových kasárnách vznikne 
moderní depozitář pro sbírky Mu-
zea východních Čech, který bude 
částečně přístupný veřejnosti. 
Projekt počítá i se specifickými po-
žadavky památkářů v  souvislosti 
s  archeologickými nálezy. Součás-
tí projektu by měla být například 
i  bezbariérová přístavba, badatel-

na a  zpřístupnění archeologické-
ho nálezu pevnostního valu.“

Vlastníkem Gayerových kasá-
ren je Královéhradecký kraj, který 
svěřil objekt do  správy Muzea vý-
chodních Čech v Hradci Králové.

Ředitel Muzea východních Čech 
v Hradci Králové Petr Grulich oko-
mentoval, v  čem vidí největší vý-
znam tak velké investice: „Pro nás 
to znamená klíčovou strategickou 
investici, jelikož Gayerova kasárna 

jsou naší hlavní budovou. Chceme, 
aby veřejnost tuto budovu vníma-
la minimálně stejně jako Kotěrovu 
historickou budovu, která je však 
jen výstavním prostorem. Naopak 
veškerá sbírkotvorná a vědecko-vý-
zkumná muzejní činnost probíhá 
v těchto kasárnách.“

Veřejnosti bude v  badatelně 
navíc zpřístupněn model města 
Hradce Králové z  roku 2000 o  veli-
kosti přibližně 5x5 metrů. |
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zástupci konsorcia firem czechToll a skyToll představili systém elektronického mýtného 
prvnímu náměstkovi  hejtmana pro oblast dopravy martinu Červíčkovi. „velmi pozitivně 
vnímám možnost kraje spolurozhodovat o nastavení mýtného systému a chci začít jed-
nat se zainteresovanými subjekty jako je policie, ŘsD, zástupci dopravců a samospráv 
o možnostech nového systému, neboť určitě nechceme rozhodnutím kraje zbytečně 
zkomplikovat vnitrostátní a regionální dopravu, ale naopak problémovou tranzitní dopra-
vu donutit využívat silnice k tomu určené,“ uvedl po jednání náměstek Červíček.

profesionální hasiči slavnostně převzali devět nových zásahových vozidel, kontejner pro 
nouzové zastřešení, dvě sady pro stabilizaci výkopů a bateriové vyprošťovací zařízení 
v celkové hodnotě 66,5 milionu korun. Na financování se podílel také Královéhradecký 
kraj.

s požehnáním a koledou na rtech navštívili Krajský úřad Královéhradeckého kraje koled-
níci, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky. Tu pořádá charita ČR a výtěžek z koledování 
v obcích a městech královéhradeckého regionu použije Oblastní charita hradec Králové 
na rozvoj svých projektů. je to například středisko rané péče sluničko, které poskytuje 
služby rodinám pečujícím o děti s postižením v raném věku. 

FOTOgRAFicKY

základní škola milady 
horákové v hradci Králové 
se už počtvrté zapojila do 
projektu Asociace škol-
ních jídelen ČR tentokrát 
věnovanému mexické 
kuchyni. Žáci kromě jídla 
poznávali i tradiční zvyky 
v mexiku, například srá-
žení piñaty, tedy papírové 
koule plné sladkosti, se 
zavázanýma očima. 

moderní vybavení učeben pro teoretickou a praktickou výuku všech oborů a nové praco-
viště zubních techniků mohou využívat žáci vyšší odborné školy zdravotnické a střední 
zdravotnické školy hradec Králové. Kraj zde dokončil dva projekty za více než 27 milionů 
korun, které vedou ke zkvalitnění zázemí a zlepšení podmínek pro následné uplatnění 
studentů na trhu práce. pásku přestřihli a modernizaci tak slavnostně ukončili (zleva): 
radní pro investice václav Řehoř, hejtman jiří Štěpán a náměstkyně pro školství martina 
Berdychová. 

pacienti dětského oddělení Oblastní nemocnice Trutnov mají novou hernu. iniciátorem 
nápadu byli fanoušci hokeje Ultras Trutnov a hráči hc Krkonoše, kteří uspořádali sbírku. 
Rekonstrukce herny vyšla na zhruba 70 000 Kč. Další novinkou na dětském oddělení 
bude pořízení EKg, které sponzoruje společnost ČEz teplárenská.
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Kraj plánuje zvýšit počet lůžek pro seniory o více jak 700
Královéhradecký kraj hodlá 

rozšířit lůžková zařízení v  sociál-
ních službách pro seniory a  zdra-
votně postižené. Vynaloží na  to 
více jak 2,6 miliardy korun bez 
DPH. Projekty zahrnují výstavbu 
nových objektů i  rekonstrukce 
a rozšíření stávajících budov.

„Potřebujeme investovat do této 
oblasti v  návaznosti na  stárnu-
tí populace a  v  souvislosti s  tím 
na  zvyšující se zájem a  poptávku 
po  službách pro seniory, na  nedo-
stupnost služeb sociální péče pro 
specifické cílové skupiny a  na  ne-
vyhovující materiálně-technické 
podmínky zázemí některých ze 
stávajících pobytových služeb,“ 
zdůraznil náměstek hejtmana Vla-
dimír Derner odpovědný za oblast 
sociálních věcí.

Zhruba 2,3 miliardy korun kraj 
vynaloží na  rozšíření pobyto-
vých služeb pro seniory. Investice 
do  rozvoje pobytových služeb pro 
osoby se zdravotním hendikepem 
si vyžádá přibližně 306 milionů 
korun.

Rozšíření lůžek pro seniory se 
dotkne celkem 18 objektů odha-
dově se 749 lůžky. Největším pro-

jektem je výstavba nového objektu 
Domova U Biřičky v Hradci Králové 
za přibližně 710 milionů korun.

Dalšími projekty je například 
rekonstrukce Domova důchodců 
Lampertice a jeho rozšíření do ob-
jektu v  Žacléři, výstavba nového 
objektu pro Domov důchodců 
Tmavý důl či rekonstrukce budovy 
v  areálu nemocnice Opočno a  její 

využití pro službu domova pro se-
niory.

„Vedle rozšíření počtu lůžek je 
potřeba zvýšit dostupnost služeb 
pro osoby se zdravotním hendike-
pem tam, kde služby buď nejsou 
dostupné či jen ve velmi omezené 
míře. Kvůli této územní nedostup-
nosti, specifikám cílových skupin 
a  charakteru služeb, chceme, aby 

byl kraj zadavatelem i investorem,“ 
doplnil náměstek Derner s tím, že 
rozvojové záměry se týkají celkem 
sedmi objektů.

Jedním z nich je například mo-
dernizace a  výstavba zázemí Ba-
revných domků Hajnice. Pro tuto 
službu chce kraj vybudovat nový 
objekt. Odhadované náklady jsou 
přibližně 146 milionů korun. |

Další vlna kotlíkových dotací uspokojila všechny 
oprávněné žadatele

Královéhradecký kraj schválil 
již pátou vlnu kotlíkových dotací 
od  roku 2016. V  té zatím posled-
ní půjde na  výměnu stávajících 
neekologických zdrojů vytápění 
na  pevná paliva v  domácnostech 
více než 90 milionů korun. Pří-
jemcem této dotace bude nyní 818 
domácností, jejichž  nevyhovující 
zdroje vytápění budou vyměněny 
za nové v průběhu roku 2019.

Největší zájem byl o tepelná čer-
padla, a to v 433 případech. Dále se 
v  rámci této výzvy ve  156 domác-
nostech objeví nový kondenzační 
plynový kotel. Ve  zbývajících bu-
dou instalovány nové kotle na pev-
ná paliva splňující normy EU.

„Z výzvy otevřené loni v září bylo 
možno podpořit všechny žadatele, 

kteří splnili podmínky dotačního 
programu. Díky dobré publicitě 
kotlíkových dotací ze strany ad-
ministrativního týmu a  pořádání 
informačních seminářů nesplnilo 
podmínky pouze 43 žádostí, které 
musely být z  dalšího hodnocení 
vyřazeny,“ uvedl radní Pavel Hečko 
odpovědný za oblast regionálního 
rozvoje, grantů a dotací.

Odbor regionálního rozvoje, 
grantů a dotací se nyní připravuje 
na zpracování a předložení žádosti 

o nový grant pro roky 2019 až 2021. 
Ministerstvo životního prostředí 
již včera zveřejnilo výzvu pro kraje. 
Královéhradecký kraj by mohl pro 
tento účel získat až 210 milionů 
korun.

Administrativní tým „kotlí-
ků“ na  krajském úřadě průběžně 
vyhodnocuje čerpání dotačních 
prostředků. Pokud dojde k úspoře, 
operativně umožní přístup dalším 
žadatelům formou doplňkové vý-
zvy. |

zAUjALO NÁs

Hledáme nejlepší 
obecní zpravodaj, 
přihlaste se ještě dnes

Vážení starostové, kronikáři, 
redaktoři obecních zpravodajů, 
připravili jsme pro vás další ročník 
soutěže o  nejlepší obecní zpravo-
daj. 

Pokud máte zájem, pošlete pro-
sím některé číslo vašeho zpravo-
daje, které vyšlo během roku 2018 
na  adresu: Tiskové oddělení, Kraj-
ský úřad Královéhradeckého kraje, 
Pivovarské náměstí 1245, 500  03 
Hradec Králové. 

Uzávěrka přihlášek soutěže je 
10. března. Porota poté posoudí do-
šlé zpravodaje a vybere ty nejnápa-
ditější a nejinspirativnější. 

Vyhlášení výsledků se usku-
teční ve  čtvrtek 4. dubna od  14:00 
v budově Krajského úřadu Králové-
hradeckého kraje.

Náměstek pro sociální věci vladimír Derner plánuje rozšířit lůžková zařízení v sociálních službách.

Kotlíkové dotace: 
Rok 2016 − 188,7 milionu Kč rozděleno mezi 1674 žadatelů
Rok 2017 − 120,3 milionu Kč rozděleno mezi 1099 žadatelů
Rok 2018 −  90,7 milionu Kč rozděleno mezi 818 žadatelů
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Královéhradecký kraj nabízí aktivní dovolenou strávenou na kole
Brněnské výstaviště hostilo 

v polovině ledna jeden z největších 
veletrhů cestovního ruchu v Česku. 
Královéhradecký a Pardubický kraj 
tu společně pod jednou turistickou 
značkou Východní Čechy prezento-
valy novinky i  osvědčené aktivity 
a místa, kam vyrazit během celého 
roku na dovolenou.

Mezi největší letošní novinky 
v  oblasti cestovního ruchu patří 
bezesporu soutěž Cyklopecky Vý-
chodních Čech, na  níž začaly oba 
kraje spolupracovat. Cyklopecky 
jsou soutěžní brožurou s  patnácti 
vytipovanými trasami na území vý-
chodočeského regionu vhodnými 
pro cyklistické výlety. Na vybraných 
místech mohou turisté sbírat razít-
ka do „Vandrovní knížky“ a soutěžit 
o hodnotné ceny. 

„Pět tras vede čistě v Královéhra-
deckém kraji, pět v  Pardubickém. 
Zbylých pět oba kraje propojuje. 
Symboličtější spolupráci si nedo-

vedu představit. Křest Cyklopecek 
Východních Čech se uskuteční 
na začátku března v rámci veletrhu 
cestovního ruchu Infotour a cyklo-
turistika v Hradci Králové,“ pochva-
luje si nápad hejtman Jiří Štěpán. 

Na  své si přijdou i  milovníci 
umění, zajet mohou například 
na  Broumovsko. „Letní hudební 

festival Za  poklady Broumovska 
každoročně láká na  deset výji-
mečných podvečerních koncertů 
českých i  zahraničních umělců 
v  unikátní atmosféře barokních 
kostelů. Genius loci broumovské-
ho regionu, benediktinská historie 
a  architektura zasazená do  nád-
herné krajiny, to vše ve  spojení 

s  klasickou hudbou vytváří jedi-
nečnou atmosféru festivalu,“ říká 
o  festivalu radní pro dotace a  ces-
tovní ruch Pavel Hečko 

V  Královéhradeckém kraji mo-
hou cyklisté využít řadu služeb, kte-
ré jim zpříjemní či usnadní jejich 
výlet za  poznáním a  zážitky. Je to 
například speciální veřejná dopra-
va s  přepravou kol zvaná Krkonoš-
ské cyklobusy propojující nejvyšší 
české pohoří sítí autobusových 
linek s  návaznostmi dalších spojů 
do jednotlivých údolí i do podhůří. 
Cyklobusy zlepšují dopravní ob-
služnost celého regionu, jak pro tu-
ristiku tak i cykloturistiku.

V Broumově mohou cyklisté také 
bezpečně zaparkovat. Od  loňského 
července zde funguje cyklodom, kde 
milovníci cyklistiky mohou uscho-
vat nejen svá kola, ale i více objem-
ná zavazadla. Cykloregion Nowo-
rudsko-Radkowsko-Broumovsko 
nově propojuje cyklostezka. |

stánek na brněnském Regiontouru otevíral radní Královéhradeckého kraje pavel hečko 
(vpravo) a jeho kolega z pardubického kraje René Živný.

TURisTicKé NOviNKY

Vyrazíte raději po Cestě kamene 
nebo na Festival zážitků?

Cyklopecky nejsou jedinou mo-
tivační soutěží, jež turisty povede 
po zajímavých destinacích v kraji. 

V Kladském pomezí budou letoš-
ní letní prázdniny věnované pozná-
vání každodenního života ve  stře-
dověkých i  novověkých hradech 
a  pevnostech. Zdejší opevnění se 
stanou hlavním dějištěm Festivalu 
zážitků, který přinese po celé léto zá-
bavné aktivity zdarma na osmi mís-
tech regionu na české i polské straně 
hranice.  

„Jak se vojenská technika i  způ-
sob obrany města proměňoval na-
příč stoletími, se turisté dozví v tvrzi 
Kladsko, na zámcích Sarno a Żelazno, 
u  Spícího lva v  přírodní rezervaci 
Dubno u  České Skalice a  v  pevnos-
ti Dobrošov. Na  těchto místech si 
návštěvníci vyzkouší rutinu života 
v pevnosti, vyrobí si funkční patronu 
i  provedou rozborku a  zborku zbra-
ní,“ zve hejtman Jiří Štěpán k  letní 
návštěvě historických sídel. 

Rodiny a děti mohou v Kladském 
pomezí soutěžit s mapou Toulavého 
baťohu. Na  svých cestách sbírají ra-

zítka a  podle jejich počtu získávají 
různé odměny. Součástí mapy je také 
přehled aktivit pro celou rodinu. 

Po stopách pískovce
„V  Podkrkonoší se milovníci 

cyklistiky mohou vypravit na  Cestu 
kamene. Tento region a  především 
Hořicko je proslulé těžbou a  zpra-
cováním pískovce a právě na tomto 
historickém fenoménu byl postaven 
projekt Cesta kamene, jehož reali-
zace bude probíhat do června 2019,“ 
vybírá další novinku v  Královéhra-
deckém kraji radní pro dotace a ces-
tovní ruch Pavel Hečko.  

Cesta kamene propojuje nejvý-
znamnější turistické cíle spojené 
s pískovcem v Podkrkonoší až do Pol-
ska, kde jsou partnery projektu měs-
ta Strzegom, Świdnica a Dobromierz. 
Díky ní navštíví turisté největší 
atraktivity Podkrkonoší – města Ho-
řice, Dvůr Králové nad Labem, Lázně 
Bělohrad a Miletín, přehradu Les Krá-
lovství, barokní areál Kuks, nejvyšší 
vrchol Podkrkonoší Zvičinu a  řadu 
kamenných památek v  malebných 
obcích a vesničkách. |

Srdečně vás zveme na další turistické veletrhy, kde se představí 
Královéhradecký kraj: 

INFOTOUR & CYKLOTURISTIKA 

8.–9. března 2019
Kongresovém centru Aldis, Hradec Králové

 
Největší veletrh cestovního ruchu v Královéhradeckém a Pardubickém 
kraji. Dvacátý ročník nabídne turistické možnosti, regionální výrobky 
a vybavení pro cykloturistiku v Královéhradeckém kraji. 

Vstup zdarma. 

HOLIDAY WORLD

21. 24. února 2019
areál holešovického Výstaviště v Praze

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu představí téměř celý svět. Chybět 
nebudou národní turistické centrály tradičních evropských zemí 
i vzdálených destinací, jako Ameriky, Asie nebo Afriky. Nově je spojený 
s veletrhem PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA, který představí 
nejzajímavější památkové objekty České republiky včetně církevních 
památek. 

–
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Aleš Cabicar: Královéhradecký kraj jako jediný v republice splnil 
závazky vůči zdravotníkům dané vládou  

Vedení Oblastní nemocnice Ná-
chod a  zdravotnické odborové orga-
nizace v úterý uzavřely novou kolek-
tivní smlouvu pro rok 2019. Díky ní 
se navýšily mzdové tarify zdravotní-
ků o 10 % a o 10 % se zvedly také saz-
by dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr (DPP a DPČ). Náměst-
kovi hejtmana odpovědného za zdra-
votnictví Aleši Cabicarovi jsme proto 
položili několik otázek: 

Jak se podařilo navýšit platy za-
městnancům v nemocnicích? 

Nárůst 10 % základních tarifních 
mezd včetně příplatků na směnnost 
sester je výsledek kolektivního vyjed-
návání zdravotnických odborů s  ve-
dením nemocnic, které jsou ve správě 
Královéhradeckého kraje. Tento ná-
růst byl kdysi zdravotníkům přislí-
ben Ministerstvem zdravotnictví ČR. 
Náš kraj je zatím jediný, který tento 
slib, byť daný někým jiným, vůči 
svým zdravotníkům splnil. 

Byl to těžký úkol? 
Kolektivní vyjednávání jsou vždy 

kompromisem mezi možným a chtě-
ným. Musím říci, že jsem se úvodních 
kol sám zúčastnil a  požádal naše 
ředitele nemocnic i  zástupce odbo-

rů zejména o  rychlost, protože neu-
zavření dohody před koncem roku 
2018 by bylo z  mého pohledu nežá-
doucí a způsobilo by nejistotu našich 
zaměstnanců. V  době, kdy je v  celé 
republice akutní nedostatek sester 
a  lékařů, by to mohlo vést k  pocitu 
marnosti a  možná i  odchodu části 
personálu, který doposud zůstal na-
šim pacientům a nemocnicím věrný. 

Zaměstnanci jsou spokojení? 
Rád bych ale zdůraznil, že navý-

šit v takové míře platovou úroveň by 
nebylo možné bez důkladné analýzy  

nové úhradové vyhlášky a  také bez 
kvalitního vedení ze strany předsta-
venstvech jednotlivých nemocnic 
a také snahou a pochopením jednot-
livých primariátů a  primářů včetně 
ekonomického vedení jejich odděle-
ní. Oběma stranám za to velmi děkuji.

Kromě investic kraj pomůže ne-
mocnicím s náklady provozu ztráto-
vých oddělení, a to ve výši 140 milio-
nů Kč. 

Mezi krajským, to znamená veřej-
ným, zdravotnictvím a soukromým je 
hlavní rozdíl v tom, že mnoho lukra-
tivních výkonů z hlediska výše úhrad 
od pojišťoven bylo v minulosti převe-
deno do soukromé sféry. Samozřejmě 
privátní sektor je vždy motivován 
výší dosaženého zisku. V našich zdra-
votních zařízeních to ale není možné, 
neboť musíme zajistit kvalitní zdra-
votní péči i v oborech, které tak lukra-
tivní z hlediska úhrad nejsou a proto 
vytvářejí ztrátu. Jako příklad mohu 
uvést třeba pediatrii, neurologii, chi-
rurgii nebo internu. 

Předpokládám, že ztrátová oddě-
lení zavírat nechcete. 

To v žádném případě, ale musíme 
nemocnici pomoci alespoň částečně 

uhradit takto vzniklou ztrátu.  Po-
slední zasedání krajského zastupitel-
stva v  loňském roce schválilo mnou 
předkládaný materiál na  celkovou 
výši vyrovnávací platby 140 milionů 
korun pro všechna krajská zdravot-
nická zařízení v roce 2019 a další pro-
středky máme na kapitole v rezervě.

Plátcem zdravotní péče jsou nebo 
by měly být pojišťovny. Podařilo se 
vám domluvit na další období?

Ano. V roce 2018 vypršely smluv-
ní vztahy s  pojišťovnami, z  nichž 
dominantní je VZP. Její podíl se po-
hybuje podle jednotlivých regionů 
od  zhruba 65 do  90 procent. Napří-
klad v  hradeckém okrese působí 
mnoho menších zdravotních pojiš-
ťoven a ty mezi sebou bojují o pojiš-
těnce. Já mohu potvrdit a jsem tomu 
rád, že všechna naše krajská zdra-
votnických zařízení mají již uzavře-
ny smlouvy na následné období. 

Pro ilustraci třeba právě s  VZP 
tato rámcová smlouva je uzavřená 
na dalších pět let. Takto dlouhé ob-
dobí vytváří v  momentálně vlnami 
zmítaném českém zdravotnictví, 
které se musí vypořádat se spoustou 
nakumulovaných problémů, jistou 
stabilitu. |

ROzhOvOR

Mělnická bouda prošla 
rekonstrukcí interiéru

Dětská ozdravovna Mělnická 
bouda v Peci pod Sněžkou byla v po-
lovině prosince otevřena po rekon-
strukci za 16 milionů korun. Nejvý-
še položené lůžkové zdravotnické 
zařízení v  celé České republice na-
bízí pobyty především dětem s opa-
kovaným či chronickým dýchacím 
onemocněním. 

Horská chata položená v  horní 
části lyžařského areálu Zahrádky 
prošla od  letošního dubna do  listo-
padu celkovou přestavbou interiérů 
v  hodnotě 16 milionů korun, a  to 
za  výrazné podpory Královéhradec-
kého kraje, který je zřizovatelem 
Sdružení ozdravoven a léčeben okre-
su Trutnov.

Bylo zde nově vybudováno sociál-
ní zařízení na jednotlivých pokojích, 
dělníci také vyměnili veškeré rozvody 
včetně vzduchotechniky, zrekonstru-
ovali kuchyň, jídelnu a  školní třídy. 
Kraj také pořídil nové vybavení poko-
jů, jídelny, kuchyně a dětské herny. 

Kapacita Mělnické boudy se 
úpravami nezměnila a zařízení díky 
vhodným klimatickým podmín-
kám východních Krkonoš nabízí 45 
lůžek pro děti ohrožené životním 
prostředím, především s  opakova-
nými onemocněními dýchacích 
cest, astmatikům, alergikům ale 
i  dětem s  nesprávným životním 
stylem či z  nevhodného sociálního 
prostředí.

Děti mohou být doprovázeny ro-
dičem nebo jinou dospělou osobou. 
Pobyty jsou poskytovány na základě 
lékařského návrhu a jsou plně hra-
zeny zdravotní pojišťovnou. Stejně 
jako sousední bouda Salomon, rov-
něž nedávno zrekonstruovaná, po-
skytuje Mělnická bouda komplexní 

zdravotní, pedagogicko-psycholo-
gickou i sociální péči.

Nejvhodnějším obdobím pro 
pobyt v dětské ozdravovně je obdo-
bí podzimních inverzí, kdy se prů-
myslové aglomerace dusí ve  smo-
gu a  na  horách je sluníčko a  čistý 
vzduch. |
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Neúnavný sportovec jiří soukup přebírá ocenění z rukou hejtmana jiřího Štěpána.

Seznamte se s významnými osobnostmi Královéhradeckého kraje
Ve  středu 8. května oslavíme 

další Den kraje a  u  této příležitos-
ti bude hejtman Jiří Štěpán znovu 
udílet Pamětní medaile hejtmana 
Královéhradeckého kraje.

Významné osobnosti z  mnoha 
oblastí lidské činnosti loni nomino-
vali krajští zastupitelé a také široká 
veřejnost. Letos to bude stejné a brzy 
nominace na  ocenění opět spustí-
me. Na  stránkách magazínu U  nás 
v kraji čtenáře postupně seznámíme 
s několika laureáty ocenění.

Prvním z  nich je například Jiří 
Soukup, který i  ve  svých 90 letech 
účastní národních i mezinárodních 
šampionátů a ve své kategorii sklízí 
medailové úspěchy. Jeho doménou 
jsou běžecké maratony.

Profesor Miroslav Červinka byl 
oceněn za  vědeckou činnost v  ob-
lasti medicíny a  dlouholetou orga-
nizační činnost v  oblasti rozvoje 

infrastruktury Lékařské fakulty 
v Hradci Králové. V souvislosti s bu-
dováním infrastruktury můžeme 
zmínit například nově vznikající 
kampus Lékařské a  Farmaceutické 
fakulty Univerzity Karlovy u  Fa-
kultní nemocnice v  Hradci Králo-

vé. Profesor Červinka se odborně 
zaměřuje například na  cytologii 
nebo mechanismy chemorezisten-
ce u vybraných nádorů. 

Dlouholetý ředitel Střední od-
borné školy a Středního odborného 
učiliště, Hradec Králové Vladislav 

Košťál převzal pamětní medaili 
za  dlouholetý a  usilovný rozvoj 
technického a  řemeslného vzdělá-
vání v  Hradci Králové. Hradeckou 
„Vocelovku“ vedl 33 let, během kte-
rých škola stihla několikrát změnit 
název i  vyučované obory. Přesto 
škola i  nadále nabízí jak stavební, 
tak technické obory. Prestiž školy 
zvyšuje spolupráce s  firmami jako 
je Škoda Auto, IVECO či Bosh. 

Další oceněný, Vlastimil Čejp, 
je nejdéle působící sbormistr ná-
chodského pěveckého sboru Hron. 
Za více než čtyři desítky let dokázal 
sbor posunout na světovou úroveň 
a i díky němu do jeho řad postupně 
přichází studenti pěveckého sboru 
Sboreček, který Vlastimil Čejp zalo-
žil na  náchodském gymnáziu. Oba 
sbory již vystoupily na  celé řadě 
míst Evropy – Anglii, Německu, Ra-
kousku, Polsku či Dánsku.  |

Drugstop podpořil společný boj proti drogám na obou stranách hranice
S  rokem 2018 skončil projekt 

Drugstop zaměřený na přeshranič-
ní spolupráci policejních jednotek 
v boji s drogovou kriminalitou. Vy-
naložené prostředky dosahují 2,5 
milionu eur, přičemž většina byla 
získána prostřednictvím dotace 
z  Programu Interreg V-A Česká re-
publika – Polsko 2014-2020. 

Hlavním cílem projektu bylo 
posílit spolupráci českých a  pol-
ských policejních jednotek v  ob-
lasti drogové problematiky, a  to 
hned na  dvou frontách – na  poli 
prevence i potírání drogové krimi-
nality. Základním prostředkem se 
stal společný informační systém, 
díky němuž si ženy a muži zákona 
vzájemně předávají klíčové po-
znatky z řešených kauz a informa-
ce o nově odhalených drogách.

Policejní odborníci a  preven-
tisté v  oblasti drogové problema-
tiky také prošli specializovanými 
školeními a  proběhla rozsáhlá 
preventivní opatření na  obou 
stranách společné hranice. Od-
borníci mohli díky přeshraniční 
spolupráci sdílet praktické zku-
šenosti a pořídit si nejmodernější 
vybavení. 

Vznikl tak přeshraniční systém 
výměny informací a dat a byla po-
řízena specializovaná technika, 
která zefektivňuje činnost bez-
pečnostních složek zabývajících 
se drogovou kriminalitou na obou 
stranách česko-polské hranice.

V  rámci projektu se uskutečnily 
společné workshopy ke sdílení zku-
šeností a dobré praxe včetně analýz 
právního stavu, vysoce odborná 
školení pro 120 specialistů z forenz-
ních laboratoří a  členů toxi týmů 
ve školícím centru v Legionově. Dále 
byl odborníky vytvořen výše uvede-
ný systém a metodika pro výměnu 
informací v  drogové problematice 
a program pro preventisty, kteří byli 

inFormujeme 

následně proškoleni k realizaci pre-
ventivní kampaně. 

Stříkačky jako příklad 
Preventivní akce probíhají 

na obou stranách hranice a jsou za-
měřené zejména na  mládež, rodiče 
a učitele. Pro prevenci byly pořízeny 
demonstrační kufříky obsahující 
atrapy základních druhů drog, roz-
ličné předměty sloužící k  užívání, 
dávkování, přechovávání a distribu-
ci omamných látek (ke  vzdělávání 
rodičů, pedagogů a  opatrovníků); 
dvojjazyčný film s výpověďmi mla-
dých lidí o  zkušenostech s  novými 
psychotropními látkami a  v  nepo-
slední řadě bezplatná dvojjazyčná 

aplikace do  mobilních zařízení 
s informacemi právní odpovědnos-
ti a  důsledcích výroby, distribuce 
a užívání psychotropních látek.

Policisté získali moderní kompa-
tibilní analytické vybavení nezbyt-
né pro efektivní spolupráci mezi 
všemi partnery. Jedná se jak o  pří-
stroje stolní laboratorní, tak o malé, 
přenosné, určené pro práci v terénu. 
Kvalita pořízených důkazů totiž ko-
responduje s  kvalitou a  výkonem 
měřícího a  technického vybavení, 
jakož i s odborností obsluhy, a v dů-
sledku významně ovlivňuje i  pro-
jednávání kriminálních kauz před 
soudem. Díky kompatibilitě analy-
tických přístrojů je zároveň možné 
společně rozšiřovat v  přístrojích 
sdílenou databázi drog a prekurzo-
rů a poskytovat data z analýzy nově 
odhalených návykových látek.

Projekt tedy podstatně zjedno-
dušil přeshraniční spolupráci při 
odhalování drogové trestné činnos-
ti. Zejména vzájemné sdílení infor-
mací a  dat. Policisté z  obou zemí 
měli možnost se setkat, vyměnit si 
své zkušenosti a  společně nastavit 
postupy a způsoby spolupráce v jed-
notlivých oblastech.  |

Demonstrační kufříky obsahují atrapy základních druhů drog a nástroje k jejich užívání.
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20. 1. – 3. 3. 
Jaroslav Šámal: 
Z domova i z cest 
Regionální muzeum a galerie Jičín 
– Muzeum hry, Jičín
Jičínské muzeum na začátku nové-
ho roku představuje tvorbu malíře 
Jaroslava Šámala.

21. 1. – 1. 3. 
Památná místa 
Královéhradeckého kraje
Palackého náměstí 38, Kostelec nad 
Orlicí 
Putovní výstava připomíná pomní-
ky padlým v 1. světové válce 
a lípy svobody vysazované nejčastě-
ji v letech 1918–1920 a v roce 1968. 

25. 1. – 17. 3. 
Miroslav Vystrčil 
– Retrospektiva
Galerie výtvarného umění v Náchodě
Sochař Miroslav Vystrčil (1924-
2014) patří k silné generaci, která 
začala studovat hned po druhé 
světové válce. Na scénu však vstou-
pila až s několikaletým zpoždě-
ním poté, co se v druhé půli 50. let 
začaly alespoň mírně uvolňovat 
politické poměry.

7. 1. – 28. 2. 
Výstava Bulharští Češi
Centrum celoživotního vzdělávání, 
Hradec Králové 
Výstava portrétů Čechů, kteří se 
zapsali do bulharské historie. 

4. 2. od 19:00
Turecká kavárna
Jiráskovo divadlo a Čapkův sál, 
Hronov
Divadelní představení s Václavem 
Vydrou v  hlavní roli komických 
detektivních příběhů z Paříže.

4. 2. od 16:00 
Praktická rétorika - kurz
Nová Akropolis o.s., Hradec Králové
Kurz proběhne v pondělí 4., 11., 
18. a 25. 2. od 16 do 18 h, čekají 
vás vždy dvě hodiny přednášek 
a cvičení. Naučíte se techniku 
řeči, práci s emocemi, neverbální 
komunikace, natrénujete řečnické 
dovednosti.

1. 2. – 29. 3. 
Maloúpské pohádky
Pivovar Trautenberk, Horní Malá 
Úpa
Malá Úpa podporuje tradice, a pro-
to na tuto zimní sezónu připravu-
je unikátní, více než sto let staré, 
Loutkové divadlo pro děti! Hraje se 
každou sobotu v únoru a březnu. 

8. – 9. 2. 
Winter Gladiator Race
Pevnost Josefov, Jaroměř 
Závod s naprosto jedinečnou 
atmosférou pevnostního města 
Josefov. Třetí ročník zimní edice 
GLADIATOR RACE. 

9. 2. od 20:00
Ples obce Skalice 
Kulturní středisko Dvorana, Smiřice
Obec Skalice vás srdečně zve 
na obecní ples, který se uskuteční 
9. února 2019 v kulturním středis-
ku Dvorana ve Smiřicích.

9. 2. od 10:00
Zabíjačkové hody a závody 
na historických lyžích 
Koupaliště a kemp Pecka
Na začátku února se můžete těšit 
na tradiční zabíjačkové hody 
spojené se závody na historických 
lyžích.

15. 2. od 20:00
Městský ples v Nechanicích
Kulturní dům Nechanice
28. městský ples potrvá až do dvou 
hodin ráno. 

16. 2. od 10:00
Klášterem od sklepa 
po muzeum
Benediktinský klášter Broumov
Nové prohlídky broumovského 
kláštera spojené s komentovanou 
prohlídkou Muzea Broumovska. 
Při těchto speciálních prohlídkách 
uvidíte sklepní prostory, historic-
kou knihovnu, opatskou galerii. 

16. 2. od 11:00  
Masopust v Bílé Třemešné 
Bílá Třemešná
Průvod masek, vepřové hody, živá 
hudba, taneční zábava. 

16. 2. od 18:00  
Noc na Karlštejně  
Masarykovo divadlo, Jičín
Jeden z nejznámějších a nejoblíbe-
nějších českých muzikálů vznikl 
ve spolupráci Divadelního spolku 
J. K. Tyl a Pěveckého sboru SDS (pod 
vedením spolku ZLOM) z Lomnice 
nad Popelkou.

16. 2. od 20:00
Pferda ples 
Pelclovo divadlo, Rychnov nad 
Kněžnou 
Přijďte rozhýbat své boky v ryt-
mu kapely Big Band Lanškroun 
a nechte se provést večerem 

Lucií Peterkovou. Těšit se můžete 
na Václava Neužila, který přijede 
až z Prahy, na předtančení a boha-
tou tombolu a na závěr dokonce 
na překvapení!

17. 2. 
The Dire Straits Experience  
Kongresové centrum Aldis, Hradec 
Králové 
Pokračovatelé slavné kapely Dire 
Straits - britský projekt The Dire 
Straits Experience - míří opět 
do ČR a Rakouska.

23. 2. od 9:00
Josefovský masopust   
Pevnost Josefov, Jaroměř  
Třetí ročník masopustu v pevnost-
ním městě Josefově.

24. 2. od 17:00
Přehlídka divadelních spolků 
– představení DDT   
Zveme vás na další ročník přehlíd-
ky divadelních spolků v Nechani-
cích. V sobotu 24. února vystoupí 
Divadlo Kapota Tábor s představe-
ním DDT. Adaptace hry bratří Čap-
ků Ze života hmyzu je to satirická 
komedie o lidech a hmyzu.

24. 2. od 15:00
Dětský maškarní bál  
Jiráskovo divadlo a Čapkův sál, 
Hronov 
Srdečně zveme všechny holky 
a kluky, kteří si s námi chtějí za-
soutěžit a zatancovat.

www.hkregion.cz

pOzvÁNKY NA KULTURNÍ AKcE

Dotace pomůžou zvýšit bezpečnost 
v kraji

K r á l o v é h r a -
decký kraj při-
vítal možnost 
zlepšení bezpeč-
nosti při akcích 
na  svém území 
pomocí dotační-
ho programu vyhlášeného Mini-
sterstvem vnitra České republiky. 

Do  poloviny února 2019 předloží 
žádost o dotaci ve výši cca 2 mili-
ony Kč. Dotační program je vyhlá-
šen na základě Koncepce ochrany 
měkkých cílů pro roky 2017 – 
2020. Jejím cílem je vytvořit fungu-
jící národní systém ochrany měk-
kých cílů, tj. cílů, které jsou málo 
zabezpečené proti teroristickým 

NÁzORY zAsTUpiTELů

a  závažným násilným útokům, 
díky kterému bude možné ploš-
tě zvýšit odolnost měkkých cílů 
a účelně čelit hrozbě těchto útoků.

S  ohledem na  současnou bez-
pečnostní situaci se otázka bez-
pečnosti stává prioritou měst 
a  obcí.  Odbor regionálního roz-
voje, grantů a dotací uspořádal již 
dvě setkání na  toto téma. Na  set- 
kání v prosinci 2018 jsme se shod-
li na  rozsahu projektu s  obcemi 
s  rozšířenou působností a  také 
s  odborem školství. Se zástupci 

Policie ČR se podařilo vydefino-
vat ohroženost jednotlivých cílů 
a  připravit požadavky na  tvorbu 
bezpečnostních plánů a procedur. 
MV ČR tento dotační titul plánu-
je vyhlašovat opakovaně, proto 
i Královéhradecký kraj předpoklá-
dá v dalších letech rozšířit systém 
ochrany v souladu s republikovou 
koncepcí.

Bc. Pavel Hečko, radní pro regionální rozvoj, 
granty a dotace (ČSSD)
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Články na této stránce vyjadřují názory zastupitelů, případné reakce 
adresujte přímo autorům.

Naděje pro rychnovskou nemocnici
V  rámci Zdra-

v o t n i c k é h o 
holdingu Krá-
l o v é h r a d e c k é -
ho kraje došlo 
od  začátku roku 
2019 ke  změně 
ve vedení nemocnic. Nově je bude 
řídit představenstvo zdravotnic-
kého holdingu, které má nyní 
sedm členů. Změna nastala též 
na  úrovni řízení nemocnic, kde 
byla zrušena představenstva i do-
zorčí rady a  nemocnici povede 
vždy ředitel a  správní rada dané 
nemocnice. 

Nemocnice v  Rychnově n. Kn. 
byla řízena do  konce roku 2018 
vedením Oblastní nemocnice Ná-
chod, pod kterou i nadále spadá. 
Rozhodnutím Rady Královéhra-
deckého kraje má nemocnice 
v Rychnově n. Kn. od 1. ledna 2019 

vlastní vedení. Jeho úkolem je 
stabilizovat zdravotnický perso-
nál a připravit nemocnici na její 
budoucí samostatné fungování 
v rámci holdingu. 

Důležitým krokem bude vy-
budování nového pavilonu ur-
gentního příjmu, jehož výstavba 
je jedním z bodů Usnesení vlády 
ČR č. 469/2017 k rozvoji strategic-
ké průmyslové zóny Solnice-Kva-
siny. 

Skutečností je, že rychnov-
ská nemocnice je pro celý regi-
on naprosto nezbytná a  její role 
v bouřlivě se rozvíjejícím regionu 
zásadní. Věřím, že bude poskyto-
vat i nadále co nejkvalitnější péči 
obyvatelům Rychnovska.

Mgr. Jana Drejslová, předsedkyně sociální-
ho výboru (ODS)

Samospráva má rub a líc
„Všichni nabí-

zí peníze na  dět-
ská hřiště, ale 
vyřešit dodávku 
vody pro malou 
dědinu neumí 
nikdo“. To jsou 
slova nového starosty menší 
obce. Bez samostatného a předví-
davého chování obce se ale pomá-
há těžko. 

Stanovit pořadí, co obec dlou-
hodobě potřebuje, je poměrně 
jednoduché. Bohužel se to někdy 
nekryje s tím, po čem občané tou-
ží. Udělat vodovod nebo kanaliza-
ci, to chce velké přesvědčení. Jde 
o rozhodnutí, které se dotkne roz-
počtu obce na tři i více volebních 
období. Pět let přípravy takové 
stavby není nic mimořádného. 
Chvíli se staví a  další tři voleb-
ní období dobíhá financování. 
Mám za  sebou případy, kdy obce 
po mnohaleté přípravě vzdaly re-
alizaci a  vrátily finanční příslib 
na stavbu. Důvody jsou podobné. 

Občané byli překvapeni, že budou 
platit stočné /vodné/. Starosta je 
poučen a dělá jen to, co občanům 
na očích vidí. Hřiště, cyklostezky, 
obecní oslavy. Připravit investici 
na malé obci je náročné, ale mož-
né. Na  možnost, že dojde voda 
ve  studních, je dobré být připra-
ven vždy. 

Již více než rok probíhá ak-
tualizace programu rozvoje vo-
dovodů a  kanalizací na  celém 
území kraje. Kraj neprojektuje. 
Přejímá potřeby a  záměry obcí, 
které koordinuje k  co nejreál-
nějšímu postupu. Nepodceňujte 
tuto přípravu, je to vstupní pod-
mínka k získání spolufinancová-
ní od  státu i  kraje. Nedbale pře-
dané vstupní informace z  obce 
komplikují financování realizace 
v budoucnu.

Bc. Karel Klíma, radní pro vodní hospo-
dářství, životní prostředí a zemědělství 
(Koalice pro KHK)

Něco o kontrolním výboru za rok 2018
K o n t r o l n í 

výbor pracoval 
podle Zásad kon-
trolní činnosti 
kontrolního vý-
boru Královéhra-
deckého kraje. 
Tento dokument byl schválen 
Zastupitelstvem KHK usnesením 
ZK/5/270/2009, dne 16. 4. 2009. 
Výbor se scházel pravidelně – 8x, 
plně v  souladu se schválenými 
termíny jednání výboru a  byl 
vždy usnášeníschopný. 

Složení výboru v  roce 2018: 
Ing.  Jindřich Outlý, Ing.  Jiří Ada-
mec, JUDr.  Miroslav Antl, Denis 
Doksanský, Petr Koleta, Michal 
Kudrnáč, Ing.  Miloslav Plass, 
JUDr.  Ervín Perthen, MBA, Ond-
řej Šrůtek, Ing.  Monika Štayrová, 
Ing. Petr Vrzáň, JUDr. Jiří Všetečka, 
Bc. Josef Zima. 

Výbor pracoval ve  třech sku-
pinách. V  I. pololetí r. 2018 bylo 
šetřeno osm usnesení. Přesto, že 

nebyla výborem zjištěna závaž-
ná pochybení, bylo vždy dáno 
doporučení k  nápravě zjištění 
drobných nedostatků či odchy-
lek. Ve II. pololetí r. 2018 pak pra-
covali členové KV samostatně se 
zaměřením na aktivity a činnosti 
jednotlivých výborů Královéhra-
deckého kraje.

Výbor pravidelně předkládal 
jak plán práce, tak jeho vyhod-
nocení Zastupitelstvu Králové-
hradeckého kraje a  to zejména 
s důrazem na jednotlivá pololetí 
roku.

Výbor je složen z  osobností, 
z nichž řada má zkušenosti s kon-
trolní činností.  Členové výboru 
jsou na  jednáních iniciativní 
a  jejich hlavní činnost pak spo-
čívá při šetřeních jednotlivých 
bodů zejména mimo konání vý-
boru.

Ing. Jindřich Outlý, předseda kontrolního 
výboru (nezávislý za ANO)

Malá škola s velkou historií
Na  úpatí Or-

lických hor, se-
v e r o z á p a d n ě 
od  Dobrušky, se 
rozkládá obec 
Dobřany. Malá 
víska (asi 130 
obyvatel) v  historii kraje zane-
chala výraznou stopu. V  histo-
rické faře se za působení J. L. Zie-
glera scházeli obrozenci – F. Vl. 
Hek, M. D. Rettigová i abbé J. Dob-
rovský. Již od r. 1672 se v Dobřa-
nech pravidelně vyučovalo, tedy 
ještě dříve než byla zavedena 
povinná školní docházka. Zpo-
čátku probíhala po  chalupách, 
až r. 1742 byla postavena první 
školní budova. Roku 1996 chtěl 
okresní školský úřad školu za-
vřít z  důvodu malého počtu 
žáků. Pod hlavičkou o. p.  s. se 
obci podařilo školu zachránit. 
Dnes školu z místa i z okolních 
obcí navštěvuje 178 žáků. Tato 
škola jako jediná v historii sou-
těže Eurorebus v ní dvakrát zví-
tězila a v roce 2015 byla vybrána 

do  mezinárodního testování 
OECD PISA. PISA je považováno 
za  největší a  nejdůležitější me-
zinárodní šetření v  oblasti mě-
ření výsledku vzdělávání. Mezi 
7000 žáky ze ZŠ a  gymnázií vy-
hrála z pěti soutěžních kategorií 
ve čtyřech a v páté byla „až“ dru-
há. Postupně narůstala potřeba 
zřídit odborné učebny a  vůbec 
školu rozšířit. V  loňském roce 
bylo schváleno financování 
projektu přes IROP. Bohužel 
od projektu do schválení uběhly 
2 roky a hodnota stavby „vysko-
čila“ o 3,6 mil. Kč. A tak tedy ško-
la i  obec shání další prostřed-
ky na  dostavbu. Neměl by tedy 
Královéhradecký kraj, když už 
financuje i jiné školy než jenom 
krajské, jako např. 7,5 miliony 
Kč Biskupské gymnázium, pod-
pořit výrazněji i  tuto školičku? 
Zatím KHK přispěl škole pouze 
0,5 mil Kč.

PaedDr. Josef Lukášek (KSČM)
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Vyluštěte křížovku a soutěžte s námi o dárek. Zašlete nám tajenku do 15. února 2019 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: Marie Janderová (Jičín), Olga Zatloukalová (Kostelec nad Orlicí), Josef Stěhula (Vrchlabí). 

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, Jiří Robinson Roup, 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: 15. 2. 2019

sOUTěŽNÍ KŘÍŽOvKA

Projekt Studuj na zdrávce už dva roky zvyšuje počty studentů zdravotnických škol
Za více jak dva roky dokázal pro-

jekt Studuj na  zdrávce zvýšit zájem 
o studium na středních zdravotnic-
kých školách v  Královéhradeckém 
kraji. Unikátní projekt, na  kterém 
se podílejí školy v  Hradci Králové 
a  Trutnově, fi nančně podporuje 
Královéhradecký kraj. Dosud na něj 
vynaložil téměř jeden milion korun.

Největší nárůst počtu přihlášek 
zaznamenaly obě školy v  oboru 
zdravotnický asistent (aktuálně je 
obor akreditován pod názvem prak-
tická sestra). Zatímco v  roce 2015 se 
do oboru hlásilo dohromady 183 ab-
solventů základních škol, v roce 2016, 

kdy projekt začal, měly krajské zdra-
votnické školy už 278 uchazečů. S ná-
růstem zájemců o studium se zvýšil 
i počet přijatých uchazečů o 71. 

„Hlavním cílem projektu jsou 
sociální sítě, kde se snažíme ko-
munikovat s  uživateli a  předávat 
důležité, pozitivní nebo i  zábavné 
informace z  prostředí zdravotnictví 
a  zdravotnického školství. Zdravot-
nictví a zdravotnické školství je plné 
silných a  krásných příběhů, leckdy 
i  úsměvných. Tyto aktivity doplňu-
jeme webovými stránkami, natáče-
ním medailonů zajímavých zdravot-
nických povolání, cílenou reklamou 

v  prostředí internetu a  sociálních 
sítí, texty v  periodickém tisku a  re-
klamou v  lokálních rádiích,“ shrnul 
ředitel trutnovské zdravotnické ško-
ly Roman Hásek.

Královéhradecký kraj poskytl 
na  projekt v  roce 2016 i  v  roce 2017 
částku 400 tisíc korun. Více informa-
cí o projektu naleznete na webových 
stránkách www.studujnazdravce.cz. |


