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

Vážení a milí čtenáři,
slavíme 20 let od založení kra-
jů, a  i když od některých poli-
tiků slýcháme názory o  jejich 
zrušení pro nepotřebnost, 
není to pravda. Tato tvrzení 
jen dokazují neznalost mra-
venčí práce veřejné správy, kte-
rá z jednoho centra v republice 
prostě řídit nejde. Mezistupeň 
mezi státem a  jednotlivými 
obcemi je důležitý, protože 
má dostatečnou sílu jednat 
na  úrovni ministerstev, ale 
zároveň dokáže vnímat pro-
blémy regionu i  jednotlivých 
občanů a na ně reagovat. 
Za  uplynulé čtyři roky se ve-
dení kraje podařilo dokončit 
nebo alespoň zahájit celou 
řadu projektů, které zlepšují 
život v  našem kraji. Podařilo 
se nám například: začít stavět 
a  také postavit dlouho pláno-
vané nové pavilony v náchod-
ské nemocnici, do oprav silnic 
II. a III. třídy investujeme mili-
ardové částky ročně, nebo jsme 
začali s  velkou rekonstrukcí 
rozpadajících se Gayerových 
kasáren v Hradci Králové.  
Máme důvod k  oslavě? Máme 
a také krajské dvacetiny 5. září 
řádně oslavíme, ale to nezna-
mená, že už máme hotovo. Ří-
zení kraje je nekonečná práce 
a  každé krajské vedení musí 
pracovat pro spokojený život 
všech našich obyvatel. 

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

Po  téměř 26 měsících 
od  začátku stavebních prací 
v  areálu náchodské nemoc-
nice je první etapa dostavby 
a  modernizace téměř u  kon-
ce. Královéhradecký kraj 
totiž obdržel oficiální ko-
laudační souhlas pro nové 
budovy J a  K  a  k  nim nava-
zující stavební objekty. Pa-
cienti by zmodernizovanou 
část nemocnice měli začít 

navštěvovat zkraje příštího 
roku. 

Základem modernizace 
byla výstavba dvou nových 
nemocničních objektů J a  K, 
které jsou na  sebe napoje-
né jak v  nadzemní části, tak 
v podzemí. Dále vznikl objekt 
O  pro uložení zdroje medici-
nálních plynů a  nadzemní 
koridor mezi budovami A a K. 
Zároveň došlo k  výstavbě 

Nové pavilony náchodské nemocnice prošly 
kolaudací

Slovo hejtmana

chodníků a  přístupových ko-
munikací. První etapa moder-
nizace náchodské nemocnice 
vyšla Královéhradecký kraj 
na více jak 1,5 miliardy korun.

Náchodská nemocnice je 
největším zdravotnickým za-
řízením zřizovaným Králové-
hradeckým krajem, které slou-
ží spádové oblasti pro více jak 
200 tisíc pacientů. |

Pokračování na straně 2

Hasiči sprintovali přes překážky    

Na  sportovním stadionu HZS Královéhradeckého kraje v  Hradci Králové se v  polovině srpna 
uskutečnil 46. ročník Memoriálu Josefa Romportla a Vlastimila Málka. Na účastníky čekaly dvě dis-
ciplíny v požárním sportu – běh na 100 metrů s překážkami a výstup na cvičnou věž. Nejlepším 
mužem sportovního dne byl Jan Vyvial, který zvítězil v běhu a formu pak potvrdil i ve finále na věži 
mezi závodníky do 35 let. Ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže v kategorii 35–49 let zvítězil Lukáš 
Hons a v kategorii „zralí páni“ nad 50 let získal zlato Zbyněk Hradil. Ženská kategorie měla letos 
pouze dvoučlenné zastoupení, v běhu na 100 m s překážkami zvítězila Simona Krampotová, ve vý-
stupu do 2. podlaží cvičné věže byla rychlejší Kamila Bartošková. | 
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Přihlaste se do soutěže 
STUDOKO  

Centrum podpory uměleckých 
aktivit Impuls ve spolupráci s Krá-
lovéhradeckým krajem vyhlásilo 
druhý ročník videosoutěže pro 
středoškoláky STUDOKO aneb 
Škola okem studentů. Školáci mo-
hou přihlašovat krátká videa do   
60 sekund o  své škole až do  kon-
ce října 2020. Podmínky soutěže 
lze nalézt na  www.impulshk.cz/
soutez. 

Kraj připravuje plány 
bezpečnosti pro své školy      

Královéhradecký kraj vyu-
žije dotace Ministerstva vnitra 
ČR na  ochranu a  zabezpečení 
škol a  školských zařízení jakož-
to měkkých cílů. Za  více než půl 
milionu korun nechá zpracovat 
vyhodnocení ohroženosti na  čty-
řech školách Královéhradecké-
ho kraje a  jejich 11 budovách 
a  dále zpracuje Bezpečnostní 
plány a  procedury pro pět škol 
Královéhradeckého kraje a  jejich  
23 školských zařízeních nejpozdě-
ji do konce letošního listopadu.

S výběrem školy pomůže 
Oborovník      

Královéhradecký kraj letos 
podruhé vydá Oborovník, aby 
usnadnil žákům orientaci v  na-
bídkách středních škol, které 
zřizuje. Brožuru s aktuální nabíd-
kou oborů dostanou všichni žáci 
devátých tříd v kraji.

Nepřišlo vám některé číslo 
U nás v kraji?     

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

Pracovníci v sociálních službách dostanou mimořádné odměny

krátce z kraje zlePŠUjeme

náchodská nemocice zvrchu.
Foto: David línek

Více než 43 milionů korun roz-
dělí Královéhradecký kraj mezi 
zaměstnance svých sociálních 
zařízení v  souvislosti s  výkonem 
povolání v  době epidemie koro-
naviru. Tuto částku kraj obdržel 
od Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR v rámci mimořádné dotace.

„Finanční prostředky jsme 
již obdrželi a  jednotlivým so-

ciálním zařízením je odešleme 
počátkem srpna. Tuto mimořád-
nou odměnu si pracovníci v  so-
ciálních službách za své nasaze-
ní plně zaslouží,“ říká náměstek 
hejtmana Vladimír Derner od-
povědný za  oblast sociálních 
věcí.

Dotační prostředky rozdělilo 
Ministerstvo práce a  sociálních 

věcí ČR v  rámci dotačního pro-
gramu vyhlášeného v  květnu 
letošního roku. V současné době 
je vyhlášen i  dotační program 
Ministerstva zdravotnictví ČR 
poskytující finanční prostředky 
na odměny pro zdravotní sestry 
v  sociálních službách. Tyto fi-
nanční prostředky budou vyplá-
ceny v říjnu 2020. | 

První etapa dostavby a modernizace 
náchodské nemocnice je téměř u konce 
Nové pavilony prošly kolaudací
Dokončení ze strany 1

Kolaudační souhlas pro budovy 
J a K náchodské nemocnice obdržel 
Královéhradecký kraj na  začátku 
srpna. Samotná stavba dvou no-
vých pavilonů za více než miliardu 
a  půl skončila na  konci července. 
Nedávné obavy, že kvůli pandemii 
koronaviru a  nedostatku zahra-
ničních pracovníků stavba nabere 
zpoždění, se tak nenaplnily. |

Krajský úřad zaregistroval do krajských voleb 12 subjektů
Kandidátky pro volby do  Za-

stupitelstva Královéhradeckého 
kraje odevzdalo 13 politických 
stran, hnutí a koalic. Jednu kandi-
dátní listinu musel krajský úřad 
odmítnout z  důvodu opožděného 
podání. Celkem tři volební strany 
provedly do 3. srpna na kandidát-
ní listině změny, které spočívaly 
v  doplnění kandidátů či změně 
v jejich pořadí.

„Rozhodnutí o  registraci kan-
didátní listiny a rozhodnutí o od-
mítnutí kandidátní listiny jsme 
zaslali těm subjektům, které jsou 
oprávněny domáhat se proti roz-

hodnutí ochrany u  soudu. Sou-
časně jsme vyvěsili rozhodnutí 
na úřední desku krajského úřadu. 
Za  doručené se rozhodnutí podle 
zákona o  volbách do  zastupitel-
stev krajů považuje třetím dnem 
ode dne vyvěšení na  úřední des-
ce. Dotčené subjekty mají právo 
domáhat se do  dvou dnů od  do-
ručení rozhodnutí ochrany u  pří-

slušného soudu,“ řekla vedoucí 
oddělení vnitřní správy krajského 
úřadu Štěpánka Blažková.

Do  Zastupitelstva Královéhra-
deckého kraje se volí 45 členů. 
Na  kandidátních listinách může 
být až 50 kandidátů.

Bližší informace k  nadcházejí-
cím krajským volbám, například 
informace k  výkonu volebního 
práva, vydávání voličských prů-
kazů či k  jednotlivým volebním 
úkolům včetně volebního harmo-
nogramu, naleznete na webových 
stránkách Ministerstva vnitra ČR 
www.mvcr.cz/volby. | 

„Ještě v režimu dodavatele se budou ladit, progra-
movat, odzkušovat všechny systémy a subsystémy. 
To tedy znamená zkušební provoz bez pacientů. Nyní 
soutěžíme zdravotnickou techniku v hodnotě dalších 
300 milionů korun, kam spadají například i plicní 
ventilátory.“ Aleš Cabicar, náměstek pro zdravotnictví 

„Pro kompletní 
dokončení první 
etapy dostavby 
a modernizace 
nyní zbývá 
dokončit ze-
jména dodávky 
zdravotnické techniky, interiérového 
nábytku a IT technologií. Zároveň se 
dokončují některé finální práce, kte-
ré nemají vliv na vydání kolaudační-
ho souhlasu ze strany příslušného 
stavebního úřadu. Po těchto nezbyt-
ných krocích zahájíme zkušební 
provoz nových pavilonů, přičemž 
předání budov do užívání je v plánu 
na začátek příštího roku.“ 

Václav Řehoř, 
radní pro oblast investic a majetku
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PoDPorUjeme  

„Již čtvrtým rokem investujeme do krajských silnic 
a mostů částku vyšší než jedna miliarda korun. 
S letoškem bychom tak měli přesáhnout hranici 
pěti miliard. Stav většiny našich silnic není ještě 
zdaleka uspokojivý, ale věřím, že výsledky takto 
vynaložených prostředků a také systematického 
plánování oprav již začínají motoristé pociťovat. 
Přeji si, aby kraj v tomto trendu pokračoval.“     

Martin Červíček, první náměstek odpovědný za dopravu 

Kraj letos plánuje opravit další 
silnice za 238 milionů korun, 
celkem do komunikací investuje 
1,4 miliardy 

Královéhradecký kraj připravil 
seznam dalších silnic druhé a  tře-
tí třídy, které hodlá letos opravit. 
Využije na  to dotaci 238,4 milionu 
korun, kterou mu přislíbil stát ze 
Státního fondu dopravní infra-
struktury (SFDI). Opravovat se bude 
mimo jiné v hradeckých Věkoších, 
ve Dvoře Králové nad Labem či úsek 
mezi Kostelcem nad Orlicí a Čerm-
nou nad Orlicí. 

„Výbor Státního fondu dopravní 
infrastruktury podmínečně schvá-
lil alokaci v celkové výši čtyři mili-
ardy korun pro kraje na financová-
ní oprav silnic druhé a  třetí třídy. 
Pro Královéhradecký kraj to zna-
mená částku 238,4 milionu korun, 
kterou využije například na  opra-

vu frekventované silnice mezi Tep-
licemi nad Metují a  Adršpachem. 
Zrekonstruovat chceme ale také 
například silnici mezi hradeckými 
Věkošemi a Správčicemi. Na všech-
ny naplánované stavby probíhají 
výběrová řízení,“ informoval první 
náměstek hejtmana Martin Červí-
ček odpovědný za dopravu.

Investice přesáhnou jednu 
miliardu 

Královéhradecký kraj v roce 2020 
hodlá investovat do  silnic druhé 
a  třetí třídy částku přesahující 1,4 
miliardy korun. Pro letošek k  plá-
novaným dopravním stavbám nyní 
přibyde dalších 12 staveb za 238,4 mi-
lionu korun financovaných ze SFDI. |

Oprava silnice třetí třídy z Teplic nad Metují 
do Adršpachu začala na jaře a kraj plánuje 
stavbu ukončit do listopadu tohoto roku  

„Tato dlouhodobě připravova-
ná a  očekávaná stavba bude stát 
téměř 100 milionů korun. První 
část o  délce 2  866 metrů od  želez-
ničního přejezdu u základní školy 
v  Teplicích nad Metují po  parko-
viště u  vstupu do  Teplických skal 
máme úspěšně za  sebou. Kromě 
samotné silnice jsme zde nechali 
instalovat dřevo-ocelová svodidla, 
příčné propustky a nové dopravní 
značení. Také jsme nechali pro-

vést výstavbu a  rekonstrukci no-
vých opěrných zdí. Druhou etapu 
směrem k  železničnímu přejezdu 
chceme ukončit do  podzimu to-
hoto roku,“ uvedl první náměstek 
Martin Červíček odpovědný za do-
pravu. 

Druhá etapa rekonstrukce silni-
ce III/301 10 byla zahájena 27. čer-
vence a její dokončení je plánováno 
na konec října 2020. Rekonstruován 
bude úsek od  parkoviště Teplické 

skály po  železniční přejezd Bučni-
ce v  délce 1  398 m. Stavbu zahájilo 
frézování vozovky a  úprava toku 
pro odlov chráněné mihule říční. 
Provedení náhradní výsadby za po-
kácené stromy v celé trase bude rea-
lizováno na podzim 2020.

Rekonstrukce komunikace 
probíhá za  úplné uzavírky pro 
veškerou dopravu. Objížďková 
trasa bude vedena po  silnicích 
II/301 Police nad Metují, III/30116 

Plán staveb v roce 2020 cena v milionech kč

II/286 jičín, robousy - valdice, přeložka 120,9

II/326 nový Bydžov - myštěves, 1. etapa 105,8

II/300 Prkenný Důl - královec - křižovatka s I/16 a II/300 - Žacléř - 
křižovatka u hotelu Sport 92,3

II/298 hranice Pa kraje - křiž. s I/11, 2. etapa (So 102 krňovice) 27,4

III/3109 + III/31010 Říčky v orlických horách, 1. etapa + 2. etapa 38,6

III/3111 rokytnice - orlické záhoří

II/325 velký vřešťov - hostinné, 4. etapa - most hostinné 50

II/325 velký vřešťov - hostinné, 4. etapa - lanžov 17,1

II/325 velký vřešťov – I/35, 2. etapa (vrchovnice, máslojedy) 20,1

III/5672 horní kostelec 96,3

II/308 Bohuslavice - nové město nad metují, 1. etapa 99,2

II/300 Dvůr králové nad labem - kocbeře, 2. etapa 69,5

II/ 327 chlumec nad cidlinou - nový Bydžov - I/35, 1. etapa 51

III/3089 Smiřice, průtah 7,7

III/30110 teplice nad metují - adršpach 97,6

III/29827 malšova lhota - hradec králové, I.etapa 25,9

II/325 hostinné - rudník 43

III/2961 Svoboda n.U.- janské lázně - průtah 27,1

III/2961  janské lázně - kanalizace 3,2

III/2851 vilantice - Dubenec 13,1

III/3086, III/3087 Čibuz, křižovatka 8

III/29915 Dvůr králové nad labem, heydukova II.etapa 14

III/28430,31,32 holovousy 7

II/328 hranice okresu jc/hk Slavhostice - jičíněves 34

III/32842 kř. s I/35 Úlibice - kacákova lhota 7

II/318 Častolovice 21,5

III/29912 věkoše - Správčice 26,4

III/28436 mlázovice - choteč 10,8

III/32834 tuř – Popovice (hubálov – tuř) 11,6

II/309 kounov - Plasnice (2017 kobercovky I.) I. etaPa 28,6

III/3162 kostelec n. o. - Čermná n. o., oŽk 22,2

Přeložka komunikace II/298 (směr Pz opočno) 97,5

II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat 84,6

celkem  1379 mil

přes Vernéřovice, Jívku a  III/30110 
Adršpach. Složky integrovaného 
záchranného systému mají samo-
statnou trasu přes Horní Teplice. 

Po celou dobu výstavby je zajiš-
těno posílení železniční dopravy 
ve  třicetiminutových intervalech 
z  Teplic nad Metují do  Adršpachu 
a zpět.

Finanční náklad na  tuto etapu 
činí 45 mil. Kč, zhotovitelem stavby 
je společnost EUROVIA CS, a.s. |
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Stavba za 48 milionů korun umožní činnost centra odborné 
podpory pro sluchově postižené

Královéhradecký kraj zahájil 
stavbu specializovaného centra pro 
zajištění komplexní odborné pod-
pory rodinám s dětmi se sluchovým 
postižením v  rámci celé republiky. 
Projekt za  více než 48 milionů ko-
run bude součástí VOŠ, SŠ, ZŠ a  MŠ 
Štefánikova Hradec Králové. Finan-
cování ve  výši 21,8 milionu korun 
zajistí dotace z  Integrovaného re-
gionálního operačního programu, 
zbytek peněz uhradí kraj ze svého 
rozpočtu. Dokončení stavby Centra 
komplexní podpory klientů se slu-
chovým postižením je plánováno 
na květen 2021. 

„Naše škola pomáhá více jak 30 
let rodinám a  dětem se sluchovou 
vadou od  zjištění sluchové vady až 
po dospělost. Je to jediná škola v Čes-
ku, která tyto služby nabízí. Jsem 
velmi pyšná na  dlouhodobě stabil-
ní výsledky školy v  oblasti kvality 
vzdělávání dětí s vadou sluchu, kte-
ré oceňuje i odbor speciálního vzdě-
lávání ministerstva školství. Tato 
škola jako jediná v  naší zemi také 
zajišťuje vzdělávání tlumočníků 
českého znakového jazyka, kterých 

je velký nedostatek,“ uvedla náměst-
kyně hejtmana Martina Berdychová 
odpovědná za oblast školství.

Škola v  současné době disponu-
je malými a  pro odbornou péči již 
nevyhovujícími prostory, které ne-
umožňují speciálním pedagogům 
a  dalším odborníkům pracovat 
s více klienty najednou či skupino-
vě i s rodiči.

Královéhradecký kraj vybudu-
je při VOŠ, SŠ, ZŠ a  MŠ Štefánikova 
v  Hradci Králové specializované 
centrum pro klienty se sluchovým 
postižením. Nad stávajícím objek-

PoDPorUjeme

Stavbu centra odborné podpory pro sluchově postižené zahájila s vedením školy a stavebníky 
i náměstkyně martina Berdychová (druhá zprava). 

„Letošní ročník považujeme jako pilotní. Cenu 
udělíme pouze jednomu laureátovi, a to Komitétu 
pro udržování památek z války 1866. Tento spolek 
letos oslaví 30. výročí obnovení činnosti. Za dobu 
své existence se pravidelně věnuje nejen osvětové 
činnosti o válce 1866, ale zároveň aktivně provádí 
mapování jednotlivých válečných pomníků, stará 
se o jejich údržbu a obnovu a podílí se na informo-
vanosti a vzdělávání občanů včetně mládeže.“                    

Martina Berdychová, náměstkyně pro školství a kulturu

tem mateřské školy vznikne pří-
stavba s  odbornými pracovnami, 
učebnou a  hernou. Součástí pro-
jektu je vybavení nových prostor 
nábytkem i  potřebnou elektroni-

kou a  také rekonstrukce rozvodů 
vody a sociálního zařízení ve škol-
ce a oprava přístupových cest k ob-
jektu. 

 „V rámci projektu vybudujeme 
nástavbu na  stávající objekt ma-
teřské školy, přistavíme schodiště 
s  výtahem a  zajistíme bezbariéro-
vý vstup pro osoby s tělesným po-
stižením. Také zrekonstruujeme 
sociální zařízení včetně rozvodů 
vody a odpadů a do nově vzniklých 
odborných pracoven nakoupíme 
nábytek a  potřebnou elektrotech-
niku. Náklady na  stavební práce 
a  nákup vybavení jsme vyčíslili 
na 48,4 milionu korun s DPH,“ shr-
nul projekt radní Václav Řehoř od-
povědný za krajské investice. |

Dotace na obnovu varhan pomáhají 
hodnotné nástroje zachraňovat

Za  poslední čtyři roky Králové-
hradecký kraj vyplatil z  dotačního 
programu Obnova historických 
varhan žadatelům čtyři miliony 
korun. Tento dotační program je 
v  republice ojedinělý. Podmínkou 
je, aby ke dni podání žádosti o dota-
ci uplynulo od výroby historického 
nástroje minimálně 80 let. 

„Těší mě, že se nám daří význam-
ně navyšovat finanční podporu 
v oblasti kultury a památkové péče. 
Finanční prostředky pravidelně 
rozdělujeme i mezi žadatele na ob-
novu varhan, protože obce a farnos-
ti na jejich opravy těžce shání pení-
ze,“ sdělila náměstkyně hejtmana 
Martina Berdychová odpovědná 
za  oblast kultury. Dodává, že nebýt 

krajského dotačního programu 
Obnova historických varhan, neby-
lo by například nikdy dokončeno 
restaurování varhan v  kostele sv. 
Anny v Domově sv. Josefa v Žirči. 

Práce na  jejich obnově trvaly je-
denáct let a kraj se na celkovém šes-
timilionovém rozpočtu podílel zhru-
ba polovinou. Jedná se o  poslední 
varhany Johanna Antonína Bartha, 
které jsou schopné koncertní hry.

Dotační program Obnova histo-
rických varhan je zaměřen na odbor-
nou obnovu těchto nástrojů, které 
jsou na území kraje a mají historic-
kou a uměleckou hodnotu. Podpora 
se vztahuje na  všechny historické 
varhany bez rozdílu, zda se jedná 
o kulturní památku, či nikoliv. |

Kraj ocení dobrovolníky za obnovu 
architektonického dědictví

Rada kraje schválila vyhlášení 
Ceny za  příkladnou realizaci ob-
novy architektonického dědictví, 
významný počin a  dlouhodobý 
přínos památkové péči v  Králové-
hradeckém kraji.  Rada bude oce-
nění udělovat každoročně od roku 
2021. Letošní ročník kraj považuje 
za  pilotní, cenu obdrží pouze je-
den laureát, a  to Komitét pro udr-
žování památek z války 1866. 

„V  našem kraji máme nespočet 
kulturních památek, které evidu-
je stát jako chráněné historické 
statky, ale také velký počet histo-
rických staveb a  uměleckých děl, 
které mají svůj místní význam. 
Těmto objektům se kromě profe-

sionálních pracovníků památkové 
péče věnuje značné množství dob-
rovolníků z  různých spolků, obcí 
a firem. My je za to chceme ocenit, 
aby věděli, že o nich víme a že si je-
jich práce velmi vážíme. Chceme je 
morálně  podpořit v  další činnos-
ti, která je jednou z  cest, jak vést 
mladou generaci k úctě k historic-
kému dědictví,“ řekla náměstkyně 
hejtmana Martina Berdychová  od-
povědná za oblast kultury.

Radní budou Ceny za  příklad-
nou realizaci obnovy architekto-
nického dědictví v  Královéhradec-
kém kraji  udělovat od  roku 2021 
spolu s  finanční odměnou výši 50 
tisíc korun. |
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na Probluzi byl odhalen opravený pomník věnovaný šesti důstojníkům a 98 vojákům 
7. vestfálského pěšího pluku č. 56, kteří padli 3. července 1866 během bitvy u hradce 
králové při bojích o Probluz. na špici obelisku stojí orlice. Původně byla kovová 
a celých 132 let pomník zdobila, než ji někdo ukradl. kov nahradil plast, jenže v roce 
2010 neznámý zloděj sebral i kopii. nově osazená orlice stála přes 80 000 korun. více 
než polovinou přispěl královéhradecký kraj.

zateplení se dočkal další objekt vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v rych-
nově nad kněžnou. Stavební úpravy hlavní budovy zahrnovaly vedle zateplení pláště také 
instalaci vzduchotechniky. celkové náklady se blíží částce 15 milionů korun. Stavební 
opravy slavnostně zakončila se zástupci vedení školy a stavitele také náměstkyně martina 
Berdychová, radní václav Řehoř a rychnovská místostarostka jana Drejslová. 

vlastimilu vejrostovi během července vlci zadávili poslední tři ovce a on s jejich chovem 
musel skončit. ne na dlouho. královéhradecký kraj společně s lesnicko dřevařským 
vzdělávacím institutem a okresním mysliveckým spolkem náchod mu pořídil ovce nové. 
„Pastevectví je u nás nenahraditelnou součástí péče o krajinu a je důležité, že pan 
vejrosta může v této tradici pokračovat,“ uvedl hejtman jiří Štěpán, když chovateli ovce 
přivezl.

FotograFIcky

První náměstek martin Červíček při kontrolách krajských silnic a postupu napláno-
vaných oprav navštívil během prázdnin mimo jiné Úhlejov, Soběraz a markvartice. 
Do Soběrazi přitom přivezl dobré zprávy – oprava silnice z Dřevěnice přes tetín až 
do obce se plánuje od roku 2002. kraj připravil rekonstrukci ve spolupráci s Údržbou 
silnic královéhradeckého kraje a začne se příští rok. 

Safari Park ve Dvoře králové nad labem zažil velké překvapení. hroší samice mona poro-
dila na začátku srpna přímo před udivenými návštěvníky. je to vůbec nejmenší mládě 
tohoto druhu, které příznivci safari parku mohli kdy na velkém jezeře vidět, protože 
ostatní se obvykle představují až ve věku několika měsíců. hroší matka se o mládě 
vzorně stará. 

novorozenecké oddělení v náchodské nemocnici je první v republice, které může vyzkou-
šet nejnovější typ vyhřívaného resuscitačního lůžka pro novorozence. tahle postýlka 
umí například miminko zvážit a sledovat jeho životní funkce.
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náměstek aleš cabicar stav krajských 
sanitek pravidelně kontroluje.

InFormUjeme

„Projekt Česko-
-polská Hřebe-
novka – východní 
část navazuje 
na předchozí 
česko-polské 
projekty, v rámci 
kterých již bylo v našem kraji ně-
kolik rozhleden, vyhlídkových míst 
a informačních center postaveno. 
Jedná se třeba o rozhledny Žernov, 
Čáp u Teplic nad Metují, Na Sig-
nálu u Horní Radechové, Eliška 
u pevnosti Stachelberg, vyhlídkové 
místo v Broumově nebo o informační 
centra v Broumově, ve Vrchlabí nebo 
na Kuksu.“ 

Pavel Hečko, radní odpovědný 
za oblast regionálního rozvoje, 

grantů, dotací a cestovního ruchu

Česko-polská Hřebenovka zatraktivňuje pohraničí
Královéhradecký kraj se spolu 

s dalšími partnery podílí na obno-
vě Česko-polské Hřebenovky, jejíž 
jednotlivé dokončené části se už 
těší obrovské přízni turistů. Akce 
s  rozpočtem přes 3,5 milionu eur 
je strategickým projektem v rámci 
úspěšné česko-polské přeshranič-
ní spolupráce a  v  současnosti se 
blíží ke svému závěru.

Páteří Hřebenovky je 10 roz-
hleden. podél hranice v  Česku 
i  Polsku. Čtyři budou zcela nové, 
v případě zbylých šesti půjde o ob-
novu zaniklých vyhlídkových věží. 
Po rozhledně na Velké Deštné, kte-
rá je nominována v  soutěži Stav-
ba roku Královéhradeckého kraje, 
se návštěvníkům otevřely také 
rozhledny v  Olešnici v  Orlických 
horách a  ve  Vysoké Srbské. S  vý-

stavbou téměř třicetimetrové věže 
se čtvercovým půdorysem a  osmi-
úhelníkovou vyhlídkovou ploši-
nou na Feistově kopci (711 m. n. m.) 
nad Olešnicí pomohl Královéhra-
decký kraj, když obci poskytl bez-
úročnou půjčku tři miliony korun. 

Stavba poslední ze čtyř nových 
rozhledem plánovaných na  české 
straně v  rámci obnovy česko-pol-
ské Hřebenovky v  Novém Hrádku 
na  Šibeníku (655 m. n. m.) už také 
začala a její dokončení je plánova-
né na říjen. |

Kraj nechá upravit projektovou dokumentaci na nástavbu ve dvorské nemocnici
Královéhradecký kraj chce po-

kračovat v  záměru na  vybudování 
nástavby nad laboratořemi v Měst-
ské nemocnici Dvůr Králové nad 
Labem. Původní projektovou do-
kumentaci autor přepracuje podle 
aktuálních potřeb. 

Kraj získal projektovou do-
kumentaci v  roce 2016 darem 
od  společnosti JUTA, a. s., která je 

významným zaměstnavatelem 
na Královédvorsku. V dokumentaci 

je ale potřeba udělat některé úpra-
vy, což není možné bez souhlasu 
autora.

„Měli jsme na výběr ze dvou mož-
ností. Nechat stávající dokumentaci 
upravit jejím autorem nebo nechat 
zpracovat zcela novou. Požádali 
jsme o  cenovou nabídku úpravy 
dokumentace jejím autorem a záro-
veň jsme oslovili dvě další projekční 

kanceláře s  žádostmi o  cenové na-
bídky na zcela novou dokumentaci. 
Jako nejlevnější varianta se ukázalo 
přepracování původní dokumenta-
ce,“ vysvětluje náměstek hejtmana 
pro oblast zdravotnictví Aleš Cabicar.

Vedení kraje vybíralo ze tří ce-
nových nabídek. Přepracování pro-
jektové dokumentace vyjde na  495 
tisíc korun bez DPH. |

Vyřazené sanitky budou sloužit dál v terénu. Kraj je nabídl k dalšímu využití
Královéhradecký kraj věnuje tři 

sanitky, které již nemohou sloužit 
krajským záchranářům, Ústřední 
hasičské škole v  Bílých Poličanech, 
skalním záchranářům a  hasičům. 
O  převodu majetku rozhodnou 
v září zastupitelé. 

„Sanitky vozového parku krajské 
záchranky pravidelně nahrazuje-
me novými vozy, ty vyřazené nabí-
zíme k  dalšímu využití například 
ostatním složkám IZS, pro které 
je pořízení nového vozu většinou 
nákladná investice a obtížně na ni 
shánějí peníze. Nabídli jsme k dal-
šímu využití tři sanitky, které už 
mají nejlepší léta za sebou, ale stále 
jsou v  dobrém technickém stavu,“ 

říká náměstek hejtmana Aleš Cabi-
car odpovědný za zdravotnictví.

Jedná se o  tři sanitní vozidla 
typu Volswagen Transporter poříze-
ná v  roce 2009 a  2010 pro krajskou  
zdravotnickou záchrannou službu. 
Letos záchranka sanitky přestala vy-
užívat, a proto je kraj nabídl k další-
mu využití. Příspěvkové organizace 
Královéhradeckého kraje o tyto vozy 
neprojevily zájem, žádost ale poda-
ly jiné organizace. Rada kraje proto 
doporučila zastupitelstvu ke  schvá-
lení bezúplatné převedení sanitních 
vozů formou daru těmto subjektům:

Skalní záchranné službě, která 
vozidlo využije pro přepravu mate-
riálu pro záchranné práce ve  skal-

ním terénu a dále k dopravě členů 
zasahujících v  území Chráněné 
krajinné oblasti Broumovsko.

Ústřední hasičské škole Bílé Poli-
čany, která sanitky použije v kurzech 

vyprošťování osob z  havarovaných 
motorových vozidel a  v  kurzech 
zdravotní přípravy, dále při zabezpe-
čení soutěží v požárním sportu a let-
ních táborů mladých hasičů.

Hasičskému záchrannému sbo-
ru Královéhradeckého kraje, který 
vozidlo využije k zajištění základní 
zdravotnické pomoci ve  prospěch 
zasahujících jednotek požární 
ochrany a  dalších spolupracují-
cích složek. Dále sanitky využije při 
cvičení jednotek požární ochrany, 
speciální odborné přípravě napří-
klad při výcviku lezců, potápěčů 
i při zdravotnickém zajištění spor-
tovních akcí a  jiných služebních 
aktivit sboru. |

Ilustrační foto: michal Fanta
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Nejlepší zpravodaj vydávají v Broumově, Přepychách, Novém Hrádku a Ohnišově 
Redakční rada krajského mě-

síčníku U  nás v  kraji připravila 
další ročník soutěže o  nejlepší 
obecní zpravodaj. Porota hodnoti-
la zpravodaje vydané v  roce 2019 
a  vybrala jedenáct finalistů. V  le-
tošním roce došlo ke změně a hod-
notila se zvlášť periodika vydáva-
ná městy a obcemi. 

„Chci poděkovat všem, kteří se 
přihlásili do  naší soutěže. Zpravo-
daje byly inspirativní i  nápadité 
a  bylo těžké mezi nimi vybrat ví-
těze. Oceňuji skvělou práci, kterou 
autoři článků a vydavatelé jednot-
livých periodik dělají pro informo-
vání občanů,“ uvedla předsedkyně 
redakční rady U  nás v  kraji Ivana 
Hantschová.

Do  třetího ročníku se přihlásilo 
62 zpravodajů obcí a měst z celého 
Královéhradeckého kraje. Porota 
složená ze členů Redakční rady 

zpravodaje U  nás v  kraji hodnotila 
celkový dojem, grafickou přehled-
nost, pestrost článků, obsah a titul-
ní stranu.

V  kategorii A  pro celobarevné 
časopisy formátu A4 se za  města 

Bývalá ubytovna se promění na domov pro seniory 
Domov důchodců Lampertice 

rozšíří své kapacity. Stane se tak 
díky rekonstrukci dvou objektů 
bývalé ubytovny v  nedalekém 
Žacléři. Jejich kompletní rekon-
strukce vyjde Královéhradecký 
kraj na  více než 120 milionů ko-
run. 

Předpokládaná hodnota zakáz-
ky, která se skládá ze dvou částí, 
byla více než 130 milionů korun bez 
DPH. Vedle samotné rekonstrukce 
budov hrazené Královéhradeckým 
krajem se na ni podílí také samot-

né město Žacléř, které zafinancuje 
venkovní úpravy a  rekonstrukci 
zpevněných ploch.

„Na  základě smlouvy o  spolu-
práci s  městem Žacléř vystupuje 
Královéhradecký kraj v rámci spo-
lečného zadávání za oba zadavate-
le. O veřejnou zakázku se ucházelo 
sedm dodavatelů. Nejvýhodnější 
nabídku předložila společnost 
BAK v hodnotě 124,75 milionu ko-
run bez DPH za obě součásti,“ říká 
radní Václav Řehoř odpovědný 
za oblast investic a majetku.

„V objektu se budou nacházet jednolůžkové a dvoulůžkové 
pokoje pro celkem 52 klientů. Zařízení by mělo nabízet 
trvalá lůžka pro seniory se stařeckými demencemi a také 
dočasné odlehčovací pobyty pro seniory, o něž pečují 
rodinní příslušníci v domácím prostředí.“ 

Vladimír Derner, náměstek pro sociální věci

Domov důchodců funguje 
v  Lamperticích již od  roku 1905 
a  původně sloužil pro vysloužilé 
horníky. V  současnosti poskytuje 
ubytování 52 klientům. Po  dokon-

čení výstavby v Žacléři zůstane pro-
voz v Lamperticích zachován, dojde 
však k přesunu kuchyňského i prá-
delenského provozu do nového ob-
jektu v Žacléři. |

a městyse na prvním místě umísti-
ly Broumovské noviny, následova-
né Hronovskými listy a  pomyslný 
bronz si odnesl častolovický Zdroj. 

Mezi zpravodaji vydávanými  
obcemi ocenila porota jako nej-

lepší Přepyšský zpravodaj, který 
vychází i  s  přílohou Toulky pře-
pyšskou minulostí. Druhou příč-
ku obsadil Milovický občasník 
a třetí Rudnické noviny.

Mezi časopisy formátu A4 
s  barevnou obálkou zařazených 
do kategorie B zaujal porotu mezi 
tiskovinami vydávaných městy 
a  městysy Náchodský zpravodaj 
a  mezi obcemi Místní zpravodaj 
Albrechtice nad Orlicí.

V kategorii C pro periodika no-
vinového formátu udělila porota 
zvláštní cenu pro Špindlerovské 
noviny.

Poslední hodnocené zpravoda-
je byla periodika malého formátu 
A5. Zde si cenu odnesli zástupci 
městyse Nový Hrádek za  jimi vy-
dávané Frymburské ozvěny. V  ka-
tegorii obcí cena putovala do Oh-
nišova. |

Kraj podpoří malé knihovny v příštím roce téměř deseti miliony korun
Radní Královéhradeckého kra-

je schválili poskytnutí finančních 
prostředků na  zajištění provozu 
knihoven v  regionu. Pokud tento 
návrh schválí krajští zastupitelé 
na  svém jednání v  září, poskytne 
kraj knihovnám téměř 10 milionů 
korun. 

Studijní a  vědecká knihovna 
v  Hradci Králové plní část regio-

nálních funkcí sama, část přenáší 
prostřednictvím smluv na  takzva-
né pověřené knihovny v  Hradci 
Králové, Náchodě, Jičíně, Trutnově, 
Rychnově nad Kněžnou a v Kostel-
ci nad Orlicí.

Od  roku 2005 se regionální 
funkce knihoven hradí z  krajské-
ho rozpočtu. Pro příští rok je fi-
nanční podpora stejná jako letos. |

Podpora regionálních knihoven v roce 2021 

knihovna města hradec králové  2,2 mil. kč

městská knihovna s regionálními funkcemi v trutnově  1,6 mil. kč

knihovna václava Čtvrtka v jičíně 1,8 mil. kč

městská knihovna v kostelci nad orlicí  0,6 mil. kč

městská knihovna v náchodě, o.p.s.  2,2 mil. kč

kultura rychnov nad kněžnou, s.r.o.  1,2 mil. kč
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vÍte o tom

„Česko-polská 
přeshraniční 
spolupráce 
má pro území 
Královéhra-
deckého kraje 
velký přínos 
a pozitivně ovlivňuje celou 
řadu oblastí počínaje podporou 
turistického ruchu přes zlepšování 
dopravní infrastruktury, obnovu 
památek, vzdělávání a kulturu 
po projekty na posilování integro-
vaného záchranného systému, což 
považuji za obzvlášť významné 
v odlehlejších oblastech kraje 
jako je Broumovský výběžek nebo 
Orlické hory. Profesionální i dobro-
volní hasiči získávají nová vozidla 
a množství dalšího vybavení, které 
potřebují ke včasným zásahům,“ 
oceňuje hejtman Jiří Štěpán.

Česko-polská spolupráce dělá pohraničí bezpečnější
Velkou pozornost věnuje pro-

gram Interreg V-A ČR-Polsko 2014-
2020 oblasti prevence rizik. Part-
neři z  Královéhradeckého kraje 
jsou zapojeni hned do  několika 
projektů. Celková hodnota evrop-
ských dotací u  nich činí přes osm 

milionů eur, tedy více než 200 mi-
lionů korun.

Hasičský záchranný sbor Krá-
lovéhradeckého kraje se podílí 
na  vlajkovém projektu „Bezpeč-
né pohraničí“ s  evropskou dotací 
přes 6,7 milionu eur. Jeho součástí 
je analýza s  vyhodnocením sou-
časného právního a  organizač-
ního stavu v  oblasti bezpečnosti 
v příhraničí, posílení komunikace 
a  krizového řízení a  také zvýšení 
kompatibility společných zásahů 
záchranářů při požárech, povod-
ních, dopravních nehodách, zá-
chraně osob a  ochraně životního 
prostředí. Daří se to díky konferen-
cím, pracovním setkáním expertů, 
záchranářským cvičením, jazyko-
vým vzděláváním a také nákupem 
vybavení. Hasičský záchranný 
sbor Královéhradeckého kraje vy-
bavil díky evropské dotaci stanice 
v Náchodě, Rychnově nad Kněžnou 
a  Trutnově třemi novými technic-
kými chemickými automobily 
v hodnotě 17 milionů korun, záro-
veň pořídil videokonferenční sys-
tém za  necelý milion korun. Toto 
komplexní řešení zvýšilo úrovně 
spolupráce a  posílilo celý systém 
bezpečnosti v pohraničí.

Projektu „Modernizace zaříze-
ní a  vzájemné pomoci při mimo-
řádných událostech v  Orlických 
a Bystřických horách“ s evropskou 
dotací přes 600 tisíc eur se účastní 
obce Orlické Záhoří a Deštné v Or-
lických horách. Cílem je vytvoření 
společného systému informování 
a  pořízení speciálního vybavení. 
Hasiči z  Orlického Záhoří získali 
speciální tahač s  pohonem 4x4, 
jejich kolegové z  Deštného auto-
mobil pro výjezdovou jednotku. 
Projekt zahrnuje také společná 
cvičení a  školení na  obou stra-
nách hranice nebo vydání česko-
-polského hasičského slovníčku 
a tvorbu mapových podkladů.

„Společnými silami proti ži-
velným pohromám“ postupují 

za českou stranu město Meziměstí 
a  obec Otovice. „Mezi projektové 
aktivity v  celkové hodnotě 167 ti-
síc eur patří nákup požární a  zá-
chranářské techniky, instalace 
protipovodňového čidla na  řece 
Stěnavě, pořádání školení a  spo-
lečných cvičení nebo tvorba osvě-
tových materiálů. Hasiči z  Me-
ziměstí díky projektu disponují 
čtyřkolkou s  vozíkem, defibrilá-
torem, nafukovacím stanem, člu-
nem, plovacími vestami a  dalším 
potřebným materiálem,“ uvádí 
radní pro regionální rozvoj Pavel 
Hečko, který je zároveň starostou 
Meziměstí.

Obec Otovice pořídila nafuko-
vací stan s  vytápěním a  osvětle-
ním, nafukovací člun, plovoucí 
čerpadlo a teleskopický vyprošťo-
vací hák.

Celkem tak projekty na  pre-
venci rizik získaly pro území Krá-
lovéhradeckého kraje evropskou 
dotaci přes 200 milionů korun. 
V  současném programovém ob-
dobí 2014-2020 bylo v Královéhra-
deckém kraji doposud podpořeno 
70 velkých projektů a  180 mikro-
projektů s  evropskou dotací přes 
2,1 miliardy korun. |

Známe 15 finalistů v soutěži Stavba 
roku Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj ve  spolu-
práci s  Českou komorou autorizo-
vaných inženýrů a  techniků čin-
ných ve  výstavbě, Českým svazem 
stavebních inženýrů, Českou ko-
morou architektů a Svazem podni-
katelů ve  stavebnictví v  ČR Hradec 
Králové vypsal 17. ročník soutěže 
Stavba roku Královéhradeckého 
kraje 2020.

Cílem soutěže je seznámit širokou 
odbornou i laickou veřejnost s úrov-
ní současného stavebnictví, architek-
turou a projektováním v Královéhra-
deckém kraji. Soutěž slouží k podpoře 
kvalitní komplexní realizace velkých 
i malých staveb v kraji a zviditelnění 
stavebních a projekčních firem, které 
v regionu působí.

Do  soutěže bylo přihlášeno 15 
staveb, které nyní posoudí hodnoti-
telská komise. Slavnostní vyhlášení 
vítězů se uskuteční na podzim toho-
to roku.

Organizátory potěšila letošní 
účast v  soutěži, do  které se přihlási-
lo více jak dvojnásobný počet opro-
ti minulému roku. Všechny stavby 
mají vysokou profesionální architek-
tonickou, projekční i  stavební úro-
veň. V mnoha případech musela být 
použita unikátní řešení, materiály 
nebo příliš krátký termín realizace. 
Stavby svým charakterem jsou také 
velmi rozličné. Jsou zde zastoupeny 
jak stavby dopravní infrastruktury, 
občanské vybavenosti, volnočasové-
ho využití, tak i  stavby  pro bydlení. |

Přihlášené stavby: 
malé lázně - Běloves, náchod,  
most ev. č. 3082 – 1 Svinary hradec králové, 
nástavba, přístavba a stavební úpravy základní školy v Dobřanech, 
rekonstrukce a dostavba Střediska volného času trutnov, 
rekonstrukce kina Biograf Český ráj, 
rekonstrukce mostu m3 v Safari ve Dvoře králové nad labem,
rekonstrukce tyršova mostu v jaroměři, 
revitalizace budovy muzea východních Čech eliščino nábřeží 465/7, 
hradec králové, 
revitalizace kulturní památky roubeného kostela sv. mikuláše 
v hradci králové, 
rozhledna velká Deštná, 
Schodiště Bono PUBlIco, hradec králové, 
UPo velké Poříčí – modernizace stávajícího vzdělávacího 
a výcvikového střediska, 
vila nad řekou, nové město nad metují, 
Parkovací dům jana gayera v hradci králové, 
rekonstrukce internátu Fvz hradec králové.
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PŘÍSPĚvky oPozIce

Chirurgicky přesné odbahnění 
Slepé rameno Orlice v  Malšově 

Lhotě v  Hradci Králové u  Stříbrné-
ho rybníka je opět slepým rame-
nem. V těchto dne tam byla dokon-
čena takřka dvouletá operace, která 
měla za cíl s chirurgickou přesností 
odstranit z  lokality tisíce tun bah-
na. Chirurgicky přesný musel být 
zásah bagrů proto, že mezi mimo 
zvýšení retenční schopnosti sle-
pého ramene bylo potřeba zachrá-
nit vzácný rdest dlouholistý, které 
zdecimovali kachny a sucho tak, že 
zbylo jen 38 lodyh. Ale podařilo se 
a  Povodí Labe ho speciálními bag-
ry „odsálo“ ze dna řeky přebytečné 
tisíce kubíků bahna a  lokalita teď 
opět plní svou dvojitou roli: vzácný 
rdest dvoulistý a  rdest alpský má 
prostor pro život a řeka pojme nyní 
mnohem více vody a lépe ji tak za-
držuje v kraji. 

Celkem zmizelo přes šest tisíc 
kubíků bahna. To jsou pro vaši 
představu zhruba dva padesátime-
trové bazény. A přesně o to jde. Při-
rozeně tak bojujeme proti suchu 
i proti bleskovým povodním. A na-
víc zachraňujeme vzácné biotopy. 

V  našem kraji je ale tento postup 
zatím spíše výjimkou. Přitom to jde. 
Revitalizace slepého rameno Orlice 
je toho příkladem. 

z regIonU

Výstava připomněla politické kresby Josefa Čapka  
V  Hronově se uskutečnila vý-

stava mapující politické kresby 
Josefa Čapka v  letech 1933–1938, 
která mezi návštěvníky vzbudi-
la velký ohlas. Výstavu uspořá-
dal spolek Komité Čapek Hronov 
v  české verzi podle německého 
originálu vytvořeného význam-
ným odborníkem na  život a  dílo 
bratří Čapků Ulrichem Gro-
chtmannem a  jeho spolupracov-
níky ze společnosti Čapek-Gesell-
schaft u  příležitosti 75. výročí 
od  úmrtí Josefa Čapka a  130 let 
od narození Karla Čapka.

Výstava se odehrála v  prostoru 
takzvané „Papírny“ v  Hronově, což 
je bývalý mlýn rodiny Čapkovy, 
kde sourozenci Karel, Josef a  Hele-
na trávili u  svých prarodičů letní 
prázdniny. Slavnostního otevření 
se zúčastnil hetjman Jiří Štěpán 

i  ministr kultury Lubomír Zao-
rálek. „Děkuji, že jste připomněli 
odvahu Josefa Čapka, za kterou za-
platil životem,“ ocenil ministr práci 
pořadatelů.

Malíř a  spisovatel Josef Čapek 
se k nejprve novinářským, později 
pak k  speciálně politickým kres-
bám dostal díky svému redaktor-
ství. Jeho první satirické práce byly 

Odbahnění 500 metrů toku 
stálo 6,5 milionu korun a  finance 
šly z  dotace z  evropského Operač-
ního programu Životní prostředí. 
Zachráněný rdest je velmi vzácný, 
roste v těch nejčistších vodách ze-
jména ve Skandinávii. Je skvělé, že 
se ho podařilo zachránit. Zároveň 
to je ovšem varování, že o přírodu 
se musíme starat víc. Vždyť do roku 
1987 byl výskyt rdestu v revitalizo-
vané oblasti spočítán na  100.000 
kusů. K  jeho devastaci stačily dva 
roky. Podobným způsobem může 
kraj postupovat i  v  jiných lokali-
tách. Stačí spočítat, kolik máme 
v Královéhradeckém kraji rybníků 
a slepých ramen, které by potřebo-
valy to samé. 

Kraj by měl víc plnit roli rádce 
a pomocníka, který obcím a ostat-
ním subjektům v  kraji radí, jak 
na odbahňování a čištění vodních 
ploch získávat finance. To bych 
chtěla změnit, protože naše příro-
da si to zaslouží. |  

 Ivana Hantschová (ANO 2011)

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

otištěny až v  roce 1918 v  časopise 
Nebojsa. Ostřejšího politického, 
později protiválečného a  protifa-
šistického rázu kresby nabývají 
od  roku 1933. Po  nástupu Adolfa 
Hitlera v  Německu k  moci a  pro-
ti dění v  české Národní obci faši-
stické již první takto zaměřené 
vznikají již v  druhé polovině 20. 
let. Stupňují se s  válkou v  Habeši 
a s občanskou válkou ve Španělsku.

V  březnu až listopadu 1938 byl 
otiskován cyklus kreseb Modern 
times – 18 možných, zatím fan-
tasií vytvořených dopadů váleč-
ného konfliktu na  svět. Tyto dvě 
větší práce a k tomu 37 vybraných 
týdenních kreseb z  let 1933–1938, 
pojmenovaných Ve  stínu fašismu 
bylo vydáno v roce 1949 v naklada-
telství František Borový v knize Jo-
sef Čapek – Dějiny zblízka.  |

Zemanovci 
i na Královéhradecku 
ukončili spolupráci 
s hnutím SPD 
Tomia Okamury 
a nepodporují ho 

Vedení SPOZ jednomyslně roz-
hodlo, že se SPOZ, po  dvou úspěš-
ných prezidentských volbách 
a  úspěšných krajských volbách 
v  roce 2016, nezúčastní nadcháze-
jících krajských voleb konaných 
v říjnu 2020. 16 krajských zastupite-
lů a radních SPOZ, kteří byli zvoleni 
v roce 2016, v říjnu 2020 ukončí svůj 
čtyřletý mandát, který považuje 
za úspěšný. Tito zastupitelé a radní 
pro občany či spolky prosadili řadu 
pozitivních věcí. Vypršením těchto 
zastupitelských mandátů SPOZ je 
spolupráce mezi SPOZ a SPD ukon-
čena a  SPOZ tak nebude v  nadchá-
zejících krajských volbách SPD 
podporovat. |

Miroslav Matějka (SPOZ)
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Pozvánky na kUltUrnÍ akce

Zdraví máme jenom jedno
Na  této větě se 

všichni shodne-
me. Mnohé sami 
můžeme ovliv-
nit životním sty-
lem i  opatrností. 
Na  druhé straně, 
jak se říká: „Nemoci nechodí po ho-
rách, ale po lidech.“ Mnozí onemoc-
ní, aniž by tomu jakkoli vědomě dali 
nějaký podnět, nebo dojde k úrazu, 
za který ani nemůžeme. Ať je příčina 
jakákoli, důležité je, abychom měli 
dostupnou a kvalitní lékařskou péči. 

Není potřeba pouze investovat 
do  nemocnic a  dalších zdravotnic-
kých zařízení. Kraj do  svých vlast-
ních investuje a  další projekty, jak 
zkvalitnit a  rozšířit péči o  občany, 
jsou připraveny. To samozřejmě ne-
stačí. Nutný je i  personál, kvalitní 
a v dostatečném počtu. Nejde pouze 
o  lékaře a  sestry, ale i  další pracov-

níky. Velkým problémem v  našem 
kraji, ale i  celorepublikově, je nedo-
statek zubařů a dětských lékařů. Zá-
roveň nám prudce stárnou praktičtí 
lékaři. Velmi nepříjemné je, že část 
stomatologů již nechce smlouvy 
s  pojišťovnami a  veškeré služby si 
nechají platit přímo pacientem. Těm 
často nic jiného nezbývá, protože se-
hnat zubaře je velký problém. 

Tím se ovšem tato péče začíná 
stávat záležitostí jen těch, kteří na to 
mají peníze. Pokud ministerstvo 
zdravotnictví není schopné s těmito 
narůstajícími problémy dlouhodo-
bě pohnout vpřed, musíme si v mno-
hém pomoci sami. Proto je správné 
i  finančně motivovat již studenty, 
aby se zavázali, že nastoupí na  ur-
čitou dobu v  našem kraji, zejména 
tam, kde nejvíce chybí.

 
Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL)

názory zaStUPItelů

Euro je pro nás důležité
Česká republi-

ka je stát s  vyso-
kým podílem vý-
vozu zboží. Naše 
podniky, často  
v  rukách zahra-
ničních vlastníků, 
obchodují hlavně se zeměmi eu-
rozóny. Výrobci mají většinu nákla-
dů včetně mezd v korunách, ale pro-
dávají do zahraničí v eurech. Slabší 
koruna je pro ně tedy výhodná, mají 

vyšší zisk. Slabá koruna ale poško-
zuje dovoz, ceny cizích výrobků jsou 
pro nás zbytečně drahé a tak se nám 
snaží prodat ty nekvalitní, navíc čas-
to za přemrštěné ceny. 

Pokud vyjedeme do  ciziny, je 
tam pro nás zbytečně draho. Dávno 
už nejsme levná montovna a přije-
tí eura by ukončilo nepřiměřené 
kolísání naši měny a  její řízené 
znehodnocování ve prospěch moc-
ných. Část starších občanů má ur-

Jak dál s lékárnami v nemocnicích?    
V  areálu ne-

mocnice v  Jičíně 
náš kraj loni za-
hájil potřebnou 
výstavbu nemoc-
niční lékárny včet-
ně úpravy   vstupu 
do  areálu nemocnice, který by měl 
být bezpečnější pro vozidla i chodce.    
Na  podzim bude akce dokončena, 
celkové náklady na její realizaci jsou 
35,8 mil Kč bez DPH. 

Lékárna byla vždy součástí jičín-
ské nemocnice, nyní ale není jisté, 
kdo novou nemocniční lékárnu 
bude provozovat. Záměrem Zdra-
votnického holdingu KHK a. s., který 
řídí nemocnice, je vyjmout lékárnu 
z  nemocnice a  převést pod Králové-
hradeckou lékárnu a.s., vlastněnou 
holdingem. To by mělo ovšem nega-
tivní dopad nejen na  hospodaření 
nemocnice, ale nemocnice by přišla 

o odborné služby nemocniční lékár-
ny pro pacienty i  o  odborný servis 
zdravotnickým pracovníkům ne-
mocnice. Tyto služby žádná komerč-
ní lékárna nemocnici neposkytne. 

Jsem přesvědčena, že lékárny, kte-
ré jsou v areálech nemocnic, by měly 
být integrální součástí organizační 
struktury nemocnic tak, jak je tomu 
v ostatních krajích, protože na rozdíl 
od  komerčních lékáren plní nemoc-
niční lékárna nezastupitelnou úlohu 
v systému poskytování kvalitní zdra-
votní péče pacientům nemocnic. Zisk, 
který lékárny vytvářejí, by neměl být 
projídán holdingem, ale měl by vést 
ke  zlepšení hospodaření nemocnic. 
Navíc by lékárny v nemocnicích moh-
ly vyjít vstříc pacientům, např. posky-
továním pohotovostních služeb.

 
Dana Kracíková, předsedkyně zdravotního 
výboru (STAN+VČ)

Týden pěstounství
v Královéhradeckém kraji 2020

Královéhradecký kraj pořádá ve  spolupráci s  městskými úřady 
a neziskovými organizacemi Týden pěstounství Královéhradeckého 
kraje 2020. 

Ten proběhne ve dnech 21. až 25. 9. 2020 a nabídne program pro 
širokou veřejnost. Akce se koná na podporu náhradní rodinné péče 
pod záštitou náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí Vladi-
míra Dernera.

Ve spolupráci s organizací Spirit2018, z. s., proběhne 24. 9. 2020 
setkání provázejících organizací a pěstounů pod názvem „Pojďme 
se všichni spojit“ v  kostele Nanebevzetí Panny Marie v  Neratově  
v Orlických horách, jehož součástí bude koncert Jaroslava Svě-
ceného. 

Bližší informace o  jednotlivých akcích v  rámci Týdne pěstounství 
najdete na webu: 

www.stansenahradnimrodicem.cz 

5. 9. až 31. 10.
Karel Demel – grafiky 
první patro Jiráskova divadla 
v Hronově 
Výstava grafik Karla Demela, 
nejuznávanějšího autora v oboru 
hlubotisku u nás. V září bude ote-
vřeno od úterý do neděle a v říjnu 
od pátku do neděle, vždy od 
10 do 12 a od 13 do 16 hodin.

13. až 19. 9. 
42. festival české filmové 
komedie 
Nové Město nad Metují  
Během festivalu diváci zhléd-
nou 12 soutěžních komedií, jako 
například: Vlastníci, 3Bobule nebo 
Poslední aristokratka. V sobotu 
19. září se uskuteční galavečer a vy-

hlášení ocenění tvůrcům i hercům. 
Součástí některých projekcí budou 
i besedy s delegacemi, které povede 
(jako vždy) Michal Jančařík. Jména 
tvůrců a herců budou známy až 
těsně před zahájením festivalu.

30. 9. od 17:30
Tajemství barokních kostelů 
na Broumovsku 
Pellyho domy, Police nad Metují 
Přednáška Zdeňka Zahradníka 
o architektonickém stylu Kiliána Ig-
náce Dientzenhofera, kterému jsou 
přisuzovány principy numerologie, 
katolické symboliky i židovské ka-
baly. Zajímá vás, zda nevložil archi-
tekt Dientzenhofer do barokních 
kostelů tzv. broumovské skupiny 
nějaké vyšší tajné poselství?
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názory zaStUPItelů

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

Cyklistice naproti
Na jednu stra-

nu mám radost. 
Na  druhou stra-
nu mě to štve. 
Řeč je o  cyklo-
stezkách. Radost 
mám z  toho, že 
se lidé hýbou. Ne jednotlivci, ale 
party kamarádů, rodiny nebo 
celé skupiny cyklistů. Prostě Čes-
ko propadlo cyklistice a ve všech 
ohledech to je dobře. I  proto, že 
přilby jsou už samozřejmostí. 

Štve mě to ale kvůli tomu, že 
i když se staví, stále je infrastruk-
tura cyklostezek nedostatečná. 
Jak dlouho se staví cyklostezka 
s  Hradce do  Pardubic? Je to tak 
dlouho, že už si to ani nepamatu-
ji. Co trasa z Kuksu do Dvora? Tam 
je už alespoň vydané stavební po-
volení. Co ale třeba Tuř – Jinolice? 
Příkladů je hodně. 

Je potřeba se soustředit přede-
vším na turisticky frekventované 
destinace a  nebezpečná místa. 
Udělám maximum proto, aby se 
u nás v kraji postavilo alespoň 50 
kilometrů nových cyklotras kaž-
dý rok. Tento objem je rozhodně 
v krajských silách. 

Chceme-li děti dostat od  počí-
tačů, je to skvělá cesta, jak toho 
dosáhnout. Ale nejde jen o  děti. 
Musíme jít naproti vlastně všem, 
kteří se chtějí hýbat. Jen pro vaši 
představu – obliba cyklistiky 
v  Česku stoupá. Už před 5 lety 
jsme byli v  celoevropském srov-
nání co do  oblíbenosti cyklistiky 
třetí v Evropě. Pravidelně se v Čes-
ku cyklistice věnuje kolem 40 % 
občanů. A  to je peleton, kterému 
se musíme věnovat. 

Zdeněk Praus (ANO 2011)

Zpátky do lavic
Koronavirová 

pandemie na-
prosto změnila 
běžný chod všech 
škol a  školských 
zařízení. Od  za-
vřených budov 
s  dálkovou výukou, po  obnovení 
školní docházky s  omezeným po-
čtem žáků ve  třídách za  přísných 
hygienických opatření. To vše je 
v  pořádku, nikdo nevěděl, co to 
může způsobit – měli jsme strach.

Jsem také učitel, přes 20 let 
jsem učila na gymnáziu, a bedlivě 
sledovala diskuze a stále se mění-
cí opatření a doporučení. Obdivo-
vala jsem jak učitele, ale i  rodiče, 
kteří museli tuto roli na chvíli pře-
vzít. Mnohé z nich jsem slyšela ří-
kat: „Už ať to skončí, nebo se z toho 

doma zblázníme“. Ano, před učite-
li smekám. A jestli jim někdo závi-
dí prázdniny, ať si to na chvíli sám 
zkusí!

Jsem toho názoru, že by se 
1. září měli žáci a  studenti vrá-
tit všichni do  svých tříd. Možná 
i  s  rouškami podle momentální 
situace v  regionu. V  dnešní pře-
technizované době je nutný so-
ciální kontakt, mluvit spolu, dis-
kutovat. Potřebujeme to všichni. 
Zachovejme si selský rozum při 
řešení krizových situací nejen 
ve školství.

Přeji všem žákům, studen-
tům a  učitelům zdravý návrat 
do svých škol a hodně trpělivosti 
rodičům nejen prvňáčků.

 
Jana Drejslová (ODS)

Proč „Kunsthalle“?
Rada KHK 8. 

června projedna-
la návrh na  za-
hájení příprav 
p r o j e k t o v é h o 
záměru realiza-
ce „Kunsthalle 
– Domu umění“ v Hradci Králové 
a  uložila náměstkyni hejtmana 
zahájit přípravu realizace toho-
to projektu. Dům má vzniknout 
místo opuštěných dílen SPŠ, SOŠ 
a  SOU Hradec Králové, U  Koruny 
217, po jejich přesunu do nově vy-
budovaných dílen u školy.

Místo zajímavého finančního 
zhodnocení opuštěných prostor 
ve  prospěch dalších školských za-
řízení má být realizován projekt 
a  rekonstrukce, na  který nejsou 
vyčleněny finance. V době hledání 
úspor a škrtů v krajském rozpočtu 
je to záměr více než zvláštní.  

O  potřebnosti a  využití těchto 
prostor pro Galerii moderního 
umění za  odhadované provoz-

ní náklady 2,5 milionu ročně by 
se dalo také pochybovat. Co mě 
zaráží nejvíce, je již zmíněný ná-
zev – „Kunsthalle“. Proč německý 
název? Budeme tím světovější? 
Nebo se někomu více zavděčíme? 
Cožpak čeština nemá vhodné 
a  výstižné výrazy? „Dům umění“ 
za  pomlčkou je sice v  důvodové 
zprávě a  veřejných informacích 
použit, ale „Kunsthalle“ převládá. 

Historie zná nelehký boj 
za český jazyk a jeho uznání. Naši 
spisovatelé věděli, jak bohatý, 
barevný a krásný, i když těžký ja-
zyk máme a dokázali jím vytvořit 
skvělá díla. Proč tedy Kunsthalle, 
EDU HUB a jiné? Královéhradecký 
kraj je součástí České republiky 
a  myslím si, že jeho obyvatelé se 
za  svůj mateřský jazyk nestydí 
a  rozumí mu. Ale možná je to ji-
nak u našich představitelů. 

Táňa Šormová (KSČM)

Zemanovci občanům kraje a poděkování  
Musím ocenit, 

že řadu pozitiv-
ních věcí se po-
dařilo prosadit 
i z opozice hlaso-
váním napříč de-
víti politickými 
subjekty, a  za  to 
kolegům děkuji.

Za  úspěch považují Zema-
novci prosazení jejich návrhu 
na urychlení vypisování a vyhod-
nocování grantů pro žadatele 
– spolky, obce v  oblasti  kultury, 
sportu, volného času, program 
obnovy venkova atd. Doposud až 
někdy na  sklonku jara žadatelé 
věděli výsledek.  

Podařilo se prosadit spolufi-
nancování projektu s  opravou 
revitalizací kláštera Život bez 
bariér a  tím zachránit jeho ev-
ropské financování. V oblasti in-
vestic a rozdělování podpor jsme 
podpořili zajištění dlouhodobé 
dopravní obslužnosti víceletým 

tendrem a ve shodě s většinou za-
stupitelstva nezvyšovat zadluže-
ní kraje. Ušetřená 1,3 mld. na za-
čátku roku 2020 je důkazem. 

Rovněž se zefektivňuje fun-
gování pěti krajských nemoc-
nic vytvořením zdravotnického 
holdingu s  centrální koordinací 
řízení. V  říjnu 2019 začala velká 
investice – oprava Gajerových 
kasáren. Muzeum východních 
Čech v  Hradci Králové získá více  
prostoru nejen úpravou objektu, 
ale také přesunem části depozi-
tářů a  archeologických unikát-
ních sbírek. 

Bohužel se nám nepodařilo 
zastavit nesmyslnou optimali-
zaci a  slučování škol, kde došlo 
ke zrušení řady učebních a vzdě-
lávacích oborů, došlo k  omezení 
fungování škol a  řada skvělých 
ředitelů přišla o práci.

 
Miroslav Matějka (SPO ZEMANOVCI)

čitý strach ze zavedení eura a obavy 
z orientace v cenách. Podívejme se 
ale jako vzor na  Slovensko, které 
zavedlo euro před jedenácti lety. 
Vše proběhlo hladce, lidé si zvykli 
a  tamnímu hospodářství to pro-
spělo. Slovensko nás ekonomicky 
již téměř dostihlo. 

Česká republika splňuje na  roz-
díl od jiných zemí kritéria pro zave-
dení eura už dnes. Pokládám proto 

za potřebné nalézt politickou odva-
hu a euro zavést, jen je nutno najít 
kurz odpovídající síle našeho hos-
podářství a  vhodně načasovat da-
tum vstupu do eurozóny a nikoliv 
stále čekat a čekat. Své připomínky 
a dotazy mi můžete napsat na mso-
mmer@kr-kralovehradecky.cz.

 
Milan Sommer, předseda finančního výboru 
(TOP 09)
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SoUtĚŽnÍ kŘÍŽovka

Studenti začnou čistit Braunův Betlém od mechů a lišejníků
Hejtman Jiří Štěpán žádá minis-

terstvo kultury o  zajištění ochrany 
vzácné barokní památky Braunova 
Betléma poblíž Kuksu. Sochařské 
dílo z 18. století vytesané z rostlé ská-
ly a zakomponované do přírodní kra-
jiny čeká revitalizace. Spolu s tím by 
se mělo upravit i  nejbližší okolí pro 
návštěvníky. 

„Prioritou v otázce Braunova Betlé-
ma je především jeho záchrana, pro-
tože jde o mimořádné barokní dílo, ať 
už díky pozoruhodné koncepci či díky 
umělecky mimořádně kvalitnímu pro-
vedení Matyáše Bernarda Brauna. Jako 
celek nemá obdoby u nás ani ve Střed-
ní Evropě,“ řekl hejtman Jiří Štěpán.

Ministerstvo kultury s  Národním 
památkovým ústavem (NPÚ) připra-
vuje investiční záměr, který bude řešit 
Braunův Betlém z  hlediska ochrany 
památky i  z  hlediska odpovídajícímu 
zázemí pro turisty. Finanční prostředky 
ze strany ministerstva jsou již připrave-
ny a s přípravnými pracemi se má začít 
na podzim tohoto roku.

„Koncem září začne průběžné čiš-
tění soch od mechů, lišejníků a jiných 
biologických nečistot. Tento krok se 
jeví jako nejvhodnější a  vyplývá z  vý-
sledků vědecko-výzkumného projektu, 
který podpořilo ministerstvo kultury. 
Studenti z  Fakulty restaurování Uni-
verzity Pardubice v  Litomyšli začnou 

sochy opět čistit,“ upřesnil hejtman 
Štěpán a dodává, že bude iniciovat dal-
ší jednáním mezi ministerstvem, pa-
mátkáři, vedením Dvora Králové nad 
Labem a  Hřibojed kvůli majetkopráv-

nímu scelení Betlému. Součástí soubo-
ru je i socha poustevníka Juana Garina, 
která patří Hřibojedům, ale obec nemá 
dostatečné fi nanční prostředky na její 
ochranu. |


