
U nás v kraji
www.kr-kralovehradecky.cz září 2018

Povodně na Rychnovsku byly impulsem ke vzniku 
integrovaného záchranného systému  

Na  konci července uplynulo 20 
let od  ničivých povodní na  Rych-
novsku. V  jeden den zasahovalo 
na  území okresu Rychnov nad 
Kněžnou současně 534 hasičů ze 
136 jednotek požární ochrany, 135 
policistů, 114 zdravotníků, 507 pří-
slušníků Armády ČR a 114 příslušní-
ků civilní ochrany.

Přírodní katastrofu si lidé 
připomněli v  neděli 29. července 
v  areálu stanice rychnovských 
hasičů. Prostor zaplnila technika, 
která se v  současné době využívá 
k záchraně osob, zvířat a majetku 
při povodních. Ničivé povodně 
byly impulsem k  vytvoření sys-
tému, který dokáže koordinovat 
postup všech složek podílejících 
se na záchraně osob. Postupně tak 
vznikl integrovaný záchranný sys-
tém, známý též pod zkratkou IZS.  

„Spolupráce mezi hasiči, zá-
chranáři, policií a  dalšími složkami 
vždy fungovala. Aby však pomoc 
byla co nejefektivnější, bylo potřeba 
činnosti sjednotit a  koordinovat. 
Integrovaný záchranný systém Krá-
lovéhradeckého kraje zjednodušil 
každodenní spolupráci jednotlivých 
složek při řešení mimořádných udá-
lostí. Na  nikoho, kdo může pomoci, 
se nezapomnělo,“ řekl hejtman 
Jiří Štěpán na  vzpomínkové akci 
v Rychnově nad Kněžnou.

Mezi důležité články krajského 
IZS patří dobrovolní hasiči, jejichž 
zásahové jednotky nezištně pomá-
hají profesionálům při záchraně 
majetku i životů. Zároveň se starají 
o  prevenci a  bezpečnost obyvatel-
stva, promyšleně pracují s  dětmi 
a mládeží v oblasti sportu a vedou 
je k týmové práci. Kromě toho také 

pořádají různé společenské akce 
a zajišťují kulturní život ve své obci. 

„Kraj finančně podporuje 
dobrovolné hasiče dlouhodobě. Jsem 
rád, že mezi krajem a sbory hasičů je 
silné partnerství a  spolupráce,“ do-
dává hejtman. |

Slovo hejtmana téma kraje

Stadion HZS Královéhra-
deckého kraje v  Hradci Králové 
hostil v polovině srpna 44. ročník 
Memoriálu Josefa Romportla 
a  Vlastimila Málka v  požárních 
disciplínách. Běh na  100 met-

rů nejlépe zvládl Lukáš Kroupa 
z SDH Kvasiny. Z žen měla nejlepší 
čas Šárka Jiroušová reprezentu-
jící SDH Poniklá. Ta zároveň tri-
umfovala i  ve  druhé disciplíně, 
výstupu do  2. patra cvičné věže. 

Muži museli vylézt o  dvě pat-
ra výše a  to v  kategorii do  40 let 
nejlépe zvládl hasič ze Středo-
českého kraje Vladislav Filip. Ka-
tegorii mužů nad 40 let ovládl Jan 
Hopp z Prahy. |

Hasiči překážky doslova přeskakovali

DětSké 
ozDravovny 
v krkonoších

2

autobuS pro 
vozíčkáře přijeDe 
na objeDnávku

3

Domov u biřičky 
čeká DoStavba 
a moDernizace

3

Milí spoluobčané,
od  září jsme pro vás v  U  nás 
v  kraji připravili řadu změn. 
Měsíčník dostal nový grafický 
kabát, ve  kterém se snadněji 
zorientujete a  naleznete v  něm 
inspirující čtení o  dění v  našem 
kraji, novinky z  turistického 
ruchu i  vtipné čtení na  závěr. 
Vždy mě zajímá názor občanů 
a  nejinak je tomu u  krajského 
periodika. Budu rád za každý váš 
podnět nebo připomínku k  jeho 
nové podobě, který prosím po-
sílejte na  adresu unasvkraji@kr-
kralovehradecky.cz. Děkuji za ně. 
 Začátek školního roku zna-
mená výraznou změnu také v do-
pravě. Dovolené skončily a děti se 
s  myšlenkami stále na  prázdni-
nách vypraví do škol. Královéhra-
decký kraj věnoval všem letošním 
prvňáčkům reflexní pásky a kni-
hy, které jim pomohou s lepší ori-
entací v  silničním provozu. Než 
si ale na  zvýšený provoz všichni 
zvykneme, i  jediná nepozornost 
může způsobit neštěstí.
 Chci proto apelovat nejen 
na žáky, aby na přechodech dávali 
pozor, ale též na řidiče, aby hlavně 
v obcích a v okolí škol a hřišť řídi-
li obzvláště opatrně. 

Váš

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje



2

krátce z kraje

Jičínu se ulehčí díky 
přeložce

Přeložka frekventované si-
lnice II/286 v  úseku Robousy 
– Valdice výrazně zlepší život-
ní podmínky v  podstatné části 
Jičína. Investorem projektu 
v  hodnotě 205 milionů korun 
je Královéhradecký kraj, který 
na  stavbu požádal o  evropskou 
dotaci. V případě příslibu dotace 
se začne stavět letos v září a prá-
ce budou pokračovat po  zimní 
přestávce na jaře příštího roku. |

Kraj zpřístupňuje svá 
data veřejnosti

Královéhradecký kraj přibyl 
na  seznam krajů, měst a  dalších 
institucí, které zpřístupňují jimi 
sbíraná data veřejnosti. Přístup 
k  otevřeným datům umožňuje 
na  svém webu. Lidé zde najdou 
například seznamy lékařských 
pohotovostí, přehled středoškol-
ských oborů, informace o  roz-
počtu či seznam památných 
stromů. |

Začíná rekonstrukce 
broumovských kostelů 

Kostely ve  Vernéřovicích, 
Ruprechticích a  Heřmánkovi-
cích čeká rekonstrukce v  podo-
bě nových oken, odvodnění 
a  částečného restaurování mo-
biliáře. Vzniklé náklady z  velké 
části pokryje evropská dotace. 
Zbytek financí poskytne Králové-
hradecký kraj. |

Kraj uzavře smlouvu 
na drážní dopravu mezi 
Trutnovem a Svobodou 
nad Úpou

Smlouvu na  veřejnou vla-
kovou dopravu mezi Trutnovem 
a Svobodou nad Úpou uzavře Krá-
lovéhradecký kraj se společností 
GW Train Region, a. s. v  prosinci. 
Smlouva přinese větší komfort 
pro cestující díky modernizaci 
vlakové soupravy.

Ta spočívá zejména ve  výmě-
ně sedadel, vybavení vnitřním 
a  vnějším elektronickým infor-
mačním panelem, zásuvkami, ne-
rezovou toaletou a  umyvadlem, 
otevíratelnými okny, WIFI připo-
jením, úpravou prostorů pro pře-
pravu jízdních kol a kočárků. |

kraj pomáhá 

Dětské ozdravovny v Krkonoších nabízí pobyty 
na zdravém vzduchu. Jako jediné v Česku

Ročně ubytují na  dva tisíce 
dětí z  celé České republiky. Jez-
dí sem alergici, astmatici či děti 
s chronickými problémy horních 
cest dýchacích. Řeč je o  dětských 
ozdravovnách v Krkonoších, které 
jako jediný region v republice zři-
zuje Královéhradecký kraj.

Jako ozdravovny fungují 
horské boudy v Peci pod Sněžkou, 
ve  Špindlerově Mlýně i  areál 
v  Nemojově poblíž Dvora Krá-
lové nad Labem. Jednou z  nich 
je například ozdravovna Bedři-
chov ve  Špindlerově Mlýně. Její 
kapacita je 51 lůžek pro pacienty 
a  dalších 29 pro doprovod. Děti 
ve věku 3 až 6 let totiž doprovází 
rodiče.

„Pobyty v dětských ozdravovnách 
jsou 21denní. Vždy se tak děje na zá-
kladě doporučení pediatra. Zdejší 
terapie je založena na  pobytu 
na  zdravém vzduchu. S  dětmi se cvi-
čí, inhaluje a důraz je kladen na  to 
být co nejvíce venku,“ shrnuje Petr 
Kraus, ředitel Dětské ozdravovny 
Bedřichov, metodu klimatote-
rapie, která je postavena zejména 
na čistotě horského ovzduší.

Ročně léčebny ubytují na  dva 
tisíce dětí ve věku 3 až 15 let z celé 
republiky. Pobyty jsou poskytová-
ny na  základě návrhu dětského 
lékaře a po schválení revizním lé-
kařem zdravotní pojišťovny, která 
pobyt plně hradí. O děti se starají 
zdravotní sestry, vychovatelky, 
fyzioterapeuti i  dětští lékaři. Zři-

zovatelem dětských ozdravoven 
je jako jediný kraj v republice Krá-
lovéhradecký kraj.

„Kraj se podílí na  provozních 
nákladech dětských ozdravoven. 
Ročně jim poskytne příspěvek ve výši 
zhruba čtyř desítek milionů ko-
run. Podobná zařízení jsou v  celé 
republice ojedinělá a  slouží k  dolé-
čování převážně dětských pacientů 
– alergiků, astmatiků, dětí s  chro-
nickým onemocněním horních cest 
dýchacích. V  krajském zdravotnic-
tví mají tato zařízení nezastupi-
telnou úlohu,“ uvedl náměstek pro 
zdravotnictví Aleš Cabicar.

Při každé ozdravovně je i  škol-
ské zařízení, kam děti během po-
bytu dochází na  výuku. „V  rámci 
ozdravného pobytu mají děti školní 
výuku, rodiče se proto nemusí obávat, 
že by během těch tří týdnů vypadly ze 
školního rytmu. Je zde kvalifikovaný 
pedagogický personál. Zařízení 

na  ozdravovnách máme pod školou, 
která sídlí při léčebně v Janských Láz-
ních,“ informovala náměstkyně pro 
školství Martina Berdychová.

Dětské ozdravovny v  Krko-
noších spadají pod Sdružení 
ozdravoven a  léčeben okresu 
Trutnov, které je příspěvkovou 
organizací zřizovanou Králové-
hradeckým krajem. Královéhra-
decký kraj do budov ozdravoven 
každoročně investuje. V  roce 
2014 byl zrekonstruován are-
ál v  Bedřichově, v  roce 2017 se 
otevřela nově opravená chata 
Salomon, která je jedním z  ob-
jektů ozdravovny v  Peci pod 
Sněžkou. Nyní probíhají prá-
ce i  na  přilehlé Mělnické bou-
dě, která je jednou z  nejvýše 
položených nemovitostí v majet-
ku Královéhradeckého kraje.

Více informací najdete 
na www.ozdravovny-krkonose.cz. |

Na hasičské zbrojnice a automobily dá kraj 
16,5 milionu korun

Královéhradecký kraj přispě-
je na  pořízení nové techniky pro 
dobrovolné hasiče. Téměř 16,5 mi-
lionu korun si má mezi sebou roz-
dělit 24 jednotek požární ochrany. 
Hodnota všech projektů je více než 
60 milionů korun. Udělení dotace 
musí ještě schválit krajské zastupi-
telstvo na svém zářijovém zasedání.

„Cílem tohoto programu je zvýšení 
akceschopnosti jednotek požární 
ochrany, které zřizují jednotlivé obce 
a města v našem kraji. Ve většině pří-
padů budou s pomocí dotace pořízeny 
nové automobily, někde se rozhodli 
postavit novou hasičskou zbrojnici,“ 

řekl radní Pavel Hečko odpovědný 
za  oblast regionálního rozvoje, 
grantů a dotací.

„Dobrovolní hasiči organizu-
jí ve  svých obcích a  městech různé 
společenské aktivity, starají se o kul-
turní život i  o  bezpečnost obyvatel-
stva. Jejich dobrovolnická činnost je 
nezastupitelná. Svůj volný čas věnují 
také dětem a  mládeži, učí je týmové 
spolupráci a jejich výchovná činnost 
působí i  jako prevence negativních 
jevů,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán, 
který je odpovědný za  fungování 
integrovaného záchranného sys-
tému.

Do  dotačního programu bylo 
celkem podáno 24 žádostí. Kritéria 
splnily všechny a byly proto radou 
doporučeny Zastupitelstvu Krá-
lovéhradeckého kraje ke  schvá-
lení. Žadateli jsou Bílé Poličany, 
Hlušice, Zdobín, Libňatov, Rudník, 
Lánov, Ohnišov, Hejtmánkovice, 
Lhoty u Potštejna, Slatiny, Roudni-
ce, Černý Důl, Dolní Brusnice, Bo-
rohrádek, Chvalkovice, Bernarti-
ce, Železnice, Skuhrov nad Bělou, 
Vlčkovice v  Podkrkonoší, Kostelec 
nad Orlicí, Slatina nad Zdobnicí, 
Lázně Bělohrad, Lično a  Horní 
Olešnice. |
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Více o dění v kraji na www.kr-kralovehradecky.cz

Autobus pro vozíčkáře přijede na objednávku
Cestování pro lidi s  handi-

capem by se mělo v  Královéhra-
deckém kraji stát snazší, než je 
tomu nyní. Společnost OREDO, 
jejímž zřizovatelem jsou oba 
východočeské kraje, poskytuje 
na  lince Call centra 491  580  333 
celou řadu služeb jim i  ostatním 
cestujícím.

Volající se dozví nejen informace 
o  tarifech, bezkontaktních kartách 
IREDO, jízdních řádech, ale také o ak-
tuální situaci ve  veřejné dopravě, 
zpožděních a  možnostech zajištění 
přestupu na návazný spoj v případě 
zpoždění včetně pozdržení návaz-
ného spoje. Prostřednictvím Call 
centra je možné řešit také ztráty 
a nálezy ve vozidlech a nejen to:

„Na  jednání s  představiteli Krá-
lovéhradecké krajské rady osob 

se zdravotním postižením jsme se 
dohodli na  zavedení nové služby. 
Pokud si cestující s předstihem nej-
lépe tří dnů objedná na  konkrétní 
spoj bezbariérový autobus, operá-
torka Call centra mu tuto službu 

ve  spolupráci s  dopravcem zajis-
tí,“ vysvětluje první náměstek 
hejtmana Martin Červíček, který 
je odpovědný za  oblast dopravy 
a  silničního hospodářství, a  při-
pomněl ještě další službu po-

skytovanou handicapovaným 
spoluobčanům.

„Na  území celého kraje je v  pře-
stupních bodech osazeno 14 ex-
terních informačních panelů. Ty 
umožňují komunikaci se slabozra-
kými a  nevidomými občany. Panel 
čte ve dvou režimech, může zkráceně 
informovat o  názvu zastávky nebo 
dokáže podat informace o  všech 
spojích vyobrazených na  panelu,“ 
dodává Martin Červíček. 

Informační panely se nacháze-
jí v  Červeném Kostelci, České Ska-
lici, Dobrušce, Dvoře Králové nad 
Labem (na  vlakovém i  autobu-
sovém nádraží), Chlumci nad Cidli-
nou, Kostelci nad Orlicí, Nové Pace, 
Novém Městě nad Metují, Rychnově 
nad Kněžnou, Trutnově, Týništi 
nad Orlicí, Úpici a Vrchlabí. |

novinka vzešla z jednání u prvního náměstka hejtmana martina červíčka (vpravo)

Domov U Biřičky čeká dostavba a modernizace
Královéhradecký kraj vybírá 

zpracovatele projektové doku-
mentace k modernizaci a dostavbě 
Domova U  Biřičky v  Hradci Krá-
lové. Soubor projektových doku-
mentací bude vycházet z již hotové 
architektonické studie. V rámci in-
vestice dojde k  vybudování nové-
ho objektu pro klienty. Nové bude 
také vybavení interiéru a počítá se 
také s úpravou přilehlého parku.

„Díky dostavbě a  moderniza-
ci budou mít klienti kvalitnější 
a  komfortnější podmínky pro kaž-
dodenní život v  tomto zařízení. 

Obzvláště osoby s  Alzheimerovou 
chorobou potřebují vysokou úroveň 
péče druhé osoby. Jednotlivé pokoje 
budou bezbariérové a  odpovídající 
současným standardům, kdy se kla-
de důraz na vytvoření životních pod-
mínek blížící se v  co největší možné 
míře domácímu prostředí,“ řekl ná-
městek hejtmana pro oblast soci-
álních věcí Vladimír Derner.

Domov U  Biřičky je největším 
pobytovým zařízením v  síti soci-
álních služeb Královéhradeckého 
kraje. Momentálně má 325 lůžek 
pro seniory. |

Náměstek Cabicar: Mojí ambicí je co nejdříve připravit investiční rozpočet 
krajského zdravotnictví pro výstavbu pavilonu A jičínské nemocnice

Po  zahájení enormní investice 
do  dlouho odkládané moderniza-
ce Oblastní nemocnice Náchod, 
která je již úspěšně v  chodu, je 
nyní aktuální otázkou rekonstruk-
ce pavilonu A v jičínské nemocnici.

„Rád jsem sezval na  osobní pro-
hlídku své kolegy radní a náměstky 
přímo na  místo, kde jsme o  po-
třebnosti této investice v  objemu 
okolo 500 milionů korun hovořili 
s  primáři a  primářkami dotčených 

oddělení, kteří dnes pracují v  ne-
vyhovujících podmínkách daleko 
vzdálených od současných standar-
dů ve  zdravotnictví. To kromě nich 
samozřejmě pociťují zejména naši 
pacienti celého jičínského okresu, 
který nemocnice obsluhuje,“ říká 
náměstek Aleš Cabicar a  pokra-
čuje:

„Chci celou rekonstrukci maxi-
málně urychlit. Dnes je již vydáno 
platné stavební povolení, a  tak 

je na  místě, abychom zrevidovali 
drobnější akce v jednotlivých našich 
zařízeních z Fondu rozvoje a  repro-
dukce v  rámci rozpočtové kapitoly 
zdravotnictví. Mou neskrývanou 
ambicí je zahájit samotnou soutěž 
na  dodavatele v  roce 2019. V  závě-
ru roku 2019 pak začít s  demolicí 
stávajícího pavilonu souběžně s  vý-
stavbou vjezdu do  areálu a  prostor 
budoucí lékárny. Tomu samozřejmě 
musíme přizpůsobit i  investiční ná-

roky našeho rozpočtu v letech 2019–
2021,“ doplnil náměstek Cabicar. 

Tím se naplní nejen usnesení 
Zdravotního výboru Zastupitel-
stva Královehradeckého kraje, 
které přestavbu pavilonu A  v  Ji-
číně stanovuje mezi priority, ale 
především vznikne nové moderní 
prostředí pro pacienty z  dialýzy, 
onkologie a  interny. Své místo 
zde budou mít rovněž laboratoře 
i magnetická rezonance. |

Stane Se
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Silnice iii/3025 z broumova přes božanov až na státní hranici s polskem, 
s výjimkou intravilánu obce martínkovice, prošla rekonstrukcí. opravený 
úsek měří přes 7,5 kilometru. před předáním si stavbu prohlédli první 
náměstek hejtmana martin červíček odpovědný za dopravu a radní 
pavel hečko odpovědný za oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací.

k uctění památky tří českých vojáků padlých v afghánistánu byly 8. srpna 
ve dvanáct hodin staženy vlajky na pivovarském náměstí před krajským 
úřadem na půl žerdi.

Stalo Se

v Úpici se uskutečnily Dny lidové architektury čech, moravy a Slezska. 
zahájení celorepublikové akce se odehrálo v areálu zrekonstruované 
Dřevěnky, která byla toho dne opět otevřena veřejnosti. královéhradecký 
kraj se finančně podílel na rekonstrukci této národní kulturní památky, 
a proto do Úpice proto dorazil hejtman jiří štěpán i gestorka krajské 
kultury náměstkyně martina berdychová.

Sbor dobrovolných hasičů v třebověticích oslavil 80 let od svého založení. 
u této příležitosti slavnostně otevřel nově zrekonstruovanou hasičskou 
zbrojnici. projektová studie byla vypracovaná v roce 2015, letos řemeslníci 
dokončili všechny práce. náklady se vyšplhaly na 5 233 000 milionů 
a částkou 1,8 milionu přispěl královéhradecký kraj.
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pavel macháček šestnáct let nepřetržitě velel zásahové jednotce jpoii 
v chlumci nad cidlinou a tuto náročnou činnost vykonával souběžně se 
svým zaměstnáním. hejtman jiří štěpán jeho nezištnou a obětavou práci 
pro druhé ocenil pamětní medailí hejtmana královéhradeckého kraje. 

opočno hledá využití budov bývalé nemocnice. nápad otevřít zařízení 
v rámci sociálních služeb v prázdných budovách bývalé nemocnice v opočně 
představila starostka města hejtmanovi jiřímu štěpánovi a náměstkovi 
vladimíru Dernerovi během návštěvy města a prohlídce celého areálu.

tradiční akce tavení skla dřevem, která se v Deštném v orlických horách 
koná již od roku 1990, začala 3. srpna. Slavnostního zahájení se za králové-
hradecký kraj zúčastnil hejtman jiří štěpán, který si vyzkoušel sklářské 
řemeslo. 

kontrolního dne staveb na náchodsku se na konci července zúčastnil 
náměstek martin červíček a radní václav řehoř. jejich kroky vedly 
například do náchodské „stavebky“, kde se zatepluje tělocvična za při-
bližně pět milionů korun.

prostory areálů rychnovské průmyslovky se dočkaly celkové modernizace. 
Stavební úpravy objektů a nová technika zlepší podmínky a kvalitu výuky 
pro stávající a budoucí studenty. změny si prohlédla náměstkyně martina 
berdychová při návštěvě školy. 

v polovině srpna se červený kostelec ponořil do víru tance a zpěvu. usku-
tečnil se zde již 64. ročník mezinárodního folklorního festivalu. královéhra-
decký kraj nad akcí převzal trvalou záštitu a finančně ji podpořil částkou 
250 000 korun.
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pozvánky na poDzim

7. září od 9:00 do 19:00
Bezpečné nábřeží 
Eliščino nábřeží, Hradec Králové 
Eliščino nábřeží zaplní v pátek 7. září hasičské cisterny, sanitky i desítky policejních aut. 
Cílem Bezpečného nábřeží je veřejnosti předvést schopnosti a techniku, kterou disponují 
jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje. Návštěvníci 
uvidí letové ukázky vrtulníků, simulovanou dopravní nehodu s vyproštěním osob, ukázku 
výcviku služebních psů, ukázky a nácvik neodkladné resuscitace a první pomoci, záchranu 
na vodě nebo sebeobranu a činnost pořádkové jednotky a mnoho dalšího. Na nábřeží bude 
stát nejmodernější zásahová technika. V průběhu celé akce bude možné se zaregistrovat 
do Registru dárců kostní dřeně. Moderuje Miroslav Vaňura, hraje Hudba Hradní stráže 
a Policie České republiky.

14.–15. září 
15. Královéhradecké dožínky
Okolí koupaliště Flošna a Všesportovního stadionu Hradec Králové 
Královéhradecké dožínky začnou v pátek Dnem zemědělství. Pořadatelé připravili zábavný 
program pro děti všech ročníků základní školy. V sobotu budou ocenění zemědělci, 
na hlavním pódiu vystoupí kapela NADORAZ, Martin Maxa, originální soubor českých mu-
žoretů ARTrosa nebo Yo Yo Band. Na malém pódiu u všesportovního stadionu vystoupí Little 
Company ZUŠ Habrmanova, Folklorní soubor Dupák, Dechový orchestr města Hradec Králové 
nebo Rozhlasový Big Bands Gustava Broma. Zájemci se mohou během sobotních dožínek 
podívat i na komentovanou ukázku stříhání a přípravy krav na výstavu, práci s ovčáckým 
psem a ukázku střiže ovcí nebo ukázky výcviku a drezury koně. 

20. září od 10:00 do 17:00
Den seniorů 
Kino Centrál, Pivovarské náměstí, Hradec Králové
Den seniorů pořádá Královéhradecký kraj ve spolupráci s Radou seniorů Královéhradeckého 
kraje. Cílem akce je ocenit význam seniorů pro společnost. Každoroční oslavy dne seniorů 

jsou spojeny s předáváním Cen sociálních služeb, kterými chce vedení kraje poděkovat 
poskytovatelům sociálních služeb a jejich pracovníkům za náročnou práci pro druhé, jejíž 
význam je společensky nedoceněný. Kraj také oceňuje města, která se podílejí na rozvoji 
sociálních služeb pro své občany.
V kině Centrál začne od deseti do dvanácti hodin přednáškový cyklus, poté se účastníci 
přesunou na Pivovarské náměstí, kde zahraje například skautská dechovka, vystoupí Karel 
Kahovec, Martina Randová a Martin Zounar, na klavír zahraje Petr Hubáček. Celá akce je 
volně přístupná veřejnosti. 

24.–29. září 
Týden pěstounství 
V průběhu týdne se budou na území Královéhradeckého kraje konat setkání veřejnosti s od-
borníky, rozhovory s pěstouny, výstavy či workshopy. Celá akce vyvrcholí Dnem pěstounství, 
který se uskuteční v sobotu 29. září u Divadla Drak v Hradci Králové.

říjen–listopad 
Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 
Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Jičín, Náchod, Hradec Králové 
Během října a listopadu 2018 se postupně ve všech bývalých okresních městech 
Královéhradeckého kraje uskuteční Prezentace středních škol a zaměstnavatelů. Akce 
je určená hlavně pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a jejich rodičům, kteří 
se na jednom místě seznámí se širokou nabídkou středních škol a perspektivních za-
městnavatelů především z Královéhradeckého kraje. Prezentace se uskuteční vždy v pátek 
a v sobotu, postupně v Rychnově nad Kněžnou 5. a 6. 10., v Trutnově 12. a 13. 10., v Jičíně 
19. a 20. 10., v Náchodě 9. a 10. 11. a v Hradci Králové 16. a 17. 11.

názory zaStupitelů

Prosadili jsme rychlejší stavbu 
obchvatů Náchoda a Jaroměře

Obchvaty Náchoda a Jaromě-
ře byly dlouho nevyřešeným 
kritickým problémem dopravy 
Královéhradeckého kraje. Této 
noční můře regionu a  zejmé-
na obyvatel dotčených měst už 
bude brzy konec. A to díky tomu, 
že se nám ve sněmovně podařilo 
prosadit, aby tyto obchvaty byly 
zařazeny jako prioritní stavby 
přímo v novele zákona o urych-
lení výstavby infrastruktury.

Umístění objízdných tras ko-
lem Náchoda a  Jaroměře na  se-
znam prioritních staveb zaru-
čuje, že se nebude donekončena 
protahovat proces výkupu po-
zemků. Novela ho výrazně 
zrychluje. U  vybraných důleži-
tých dopravních staveb, mezi 
nimiž jsou i  díky snaze poslan-
ců za  náš kraj nově obchvaty 
Náchoda a  Jaroměře, se použije 
tzv. mezitímní rozhodnutí. To 
znamená, že stavba bude moci 
začít a pokračovat, i když nebu-

de ukončen spor o  výši úhrady 
za  pozemky. Ten se může doře-
šit později, ale práce se tím ne-
zablokuje. Díky tomu se klíčové 
stavby urychlí až o několik let.

Jsem rád, že to s  obchva-
ty vyšlo. Se starostou Janem 
Birke jsme oba Náchoďáci, ten 
problém známe „na vlastní 
kůži“ a  samozřejmě jsme ho 
ve  Sněmovně spolu probíra-
li. Opravdu mě těší, že naše 
společná snaha při jednání 
a  hlasování o  zákoně slavila 
úspěch. Lidé v  Náchodě a  Ja-
roměři a  nakonec i  v  celém na-
šem regionu si to zaslouží. Tam, 
kde rada kraje na řešení nestačí, 
je třeba zapojit ve prospěch ob-
čanů parlamentní páky. Zvláště, 
když je zájem státu a  regionu 
ve shodě.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA 
(Koalice pro KHK)

Sliby se nám daří plnit
Když jsem přebíral odpo-

vědnost za  krajskou dopravu, 
byl starý most plukovníka 
Šrámka ve  Svinarech pomy-
slným kostlivcem ve  skříni. 
Kvůli havarijnímu technickému 
stavu byl most v  lednu loňské-
ho roku prakticky ze dne na den 
uzavřen pro veškerou automo-
bilovou dopravu, pochopitelně 
k  velkému rozhořčení řidičů. 
Nebudu zde spekulovat o  tom, 
co za  tímto vynuceným opat-
řením stálo… V pozici náměstka 
pro dopravu a  silniční hos-
podářství jsem musel situaci 
urychleně a hlavně efektivně ře-
šit. Rozběhl se maraton jednání 
se všemi dotčenými stranami. 
Setkal jsem se také s  místními 
občany, kterým jsem dal slib, že 
do  roka budeme mít stavební 
povolení na  výstavbu nového 
moderního mostu. Tento slib 
jsem dokázal splnit. Začátkem 
tohoto roku jsme získali územní 
rozhodnutí a záhy i stavební po-
volení. Zakázku jsme úspěšně 

vysoutěžili za  částku 78 milio-
nů korun. Jsem přesvědčen, že 
v  tendru zvítězila zkušená fir-
ma, která dokáže dílo předat 
včas a  v  požadované kvalitě. 
Starý most byl po  zprovozně-
ní provizorní lávky pro pěší 
na  začátku června rozebrán 
a  nyní jsou již v  plném prou-
du stavební práce na  mostu 
novém. Mohu ujistit, že bude 
naší snahou most zprovoznit 
ještě do  konce tohoto roku. Ři-
diči zvyklí tuto dopravní stavbu 
využívat se mohou těšit na nový 
jednopolový most se dvěma 
jízdními pruhy, který umožní 
mnohem plynulejší dopravu. 
Chodcům bude k  dispozici 
jednostranný chodník. Jediné 
omezení, s nímž se počítá, je zá-
kaz vjezdu těžkých nákladních 
vozidel s délkou přes deset met-
rů.

Mgr. Martin Červíček, první náměstek 
hejtmana odpovědný za oblast dopravy 
a silničního hospodářství (ODS)

www.hkregion.cz
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Dotace ano, nebo raději ne?
Krátce po  vzniku České repub-

liky se mělo za  to, že dotace jsou 
jen na  přechodnou dobu, dokud 
se trochu hospodářsky nevzpama-
tujeme a  neopravíme zanedbaný 
stát. Po pětadvaceti letech jsou tu 
ale stále a jsou čím dál větší. Stalo 
se z  nich skoro průmyslové od-
větví, které zaměstnává armádu 
úředníků a různé soukromé firmy, 
které si z  nich ukrajují značnou 
část.

Celý systém přidělování do-
tací pokládám za  nehospodárný. 
Proto si myslím, že dotace by měly 

být postupně výrazně utlume-
ny a  ušetřené peníze rozděleny 
ve  formě zvýšení rozpočtového 
určení obcím, městům a  krajům. 
Odpovědnost za  opravené silnice 
a  ulice, kulturní a  sportovní vy-
žití obyvatel nebo kvalitu a  vyba-
vení škol mají místní zastupitelé 
a  nikoliv ministerští úředníci.  
A lidé, kteří dnes pracují v oblasti 
dotací, by určitě snadno našli 
uplatnění jinde.

Ing. Milan Sommer, předseda Finančního 
výboru Zastupitelstva KHK (TOP 09)

Rozpočet 2019: aby bylo 
na moderní nemocnice a silnice

Rozpočet kraje na  rok 2019 je 
v  základních položkách vypra-
cován. Na  straně příjmů plánuje-
me jen mírné navýšení daňových 
příjmů – do 3 %. Výdajovou priori-
tou č. 1 je nový pavilon náchodské 
nemocnice; za  tři roky tam proin-
vestujeme 1  350 milionů korun 
za stavbu a 300 milionů za nábytek 
a přístroje.

Prioritou č. 2 je spoluúčast 
k  projektům dotovaným Ev-
ropskou unií. Prioritou č. 3 jsou 
krajské silnice. Výčet je úplný – 
priority č. 1 a č. 2 jsou rozpočtově 
plně pokryty. Priorita č. 3 musí 
být ještě posílena, připravenost 
dopravního úseku pod vedením 
náměstka hejtmana Martina 
Červíčka je prvotřídní a  nejlépe 
zorganizována.

Do  konce volebního období 
nelze počítat se započetím větší in-
vestice, jedinou výjimkou je výstav-

ba nového pavilonu v  nemocnici 
Jičín. K soutěži o dodavatele stavby 
je připraven společný pavilon pro 
oddělení hemodialýzy, onkologii 
a  laboratoře; cena se bude pohy-
bovat mezi 500 až 600 miliony Kč.

Rozpočtářům se daří „vygene-
rovat“ na investice ročně cca jednu 
miliardu. Investiční „koláč“ by 
mohl být i větší – peníze nám ale 
bohužel berou provozní výdaje, 
zejména růst mandatorních vý-
dajů v  oblasti platů v  našich pří-
spěvkových organizacích a  akci-
ových společnostech.

Hlavním úkolem pro rozpočet 
2019 je nepřipustit, maximálně 
„dusit“ nárůst provozních výdajů, 
a  pak posílit výdaje na  opravy 
silnic a  shromažďovat finanční 
zdroje na jičínskou nemocnici.

JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D., 
radní pro finance (STAN+VČ)

Lepší komunikaci mezi krajem 
a městem by mohla zajistit 
společná pracovní skupina

K  efektivnějšímu využívání 
lidských zdrojů a  finančních 
prostředků by pomohla lepší 
komunikace mezi institucemi 
kraje a  města. Podle Hnutí ANO 
má ještě své rezervy. Kraj i  město 
disponuje mimo jiné řadou ob-
chodních společností, příspěv-
kových a  neziskových organizací, 
které z dobrého provázání jednot-
livých stupňů veřejné správy profi-
tují. Rádi bychom vytvořili napříč 
krajem a  statutárním městem 
společnou pracovní skupinu, kte-
rá by si stanovila aktuální cíle 
oblastní spolupráce. Za  důleži-
tou považujeme oblast sociální, 
pokračující spolupráci v  resor-
tu dopravních investic, školství 
a  sportu a  nově i  ve  zdravotnictví. 
Chceme k  tomu využít potenciál 

svých ministrů, poslanců a  zastu-
pitelů kraje a  města. Máme od-
borníky v oblasti dotací, ekonomie, 
zdravotnictví a  integrovaného zá-
chranného systému. Konkrétním 
příkladem takové spolupráce by 
mohla být koordinace vybavení ce-
lého kraje automatickými externí-
mi defibrilátory. Díky této rychlé 
pomoci by na  celém území kraje 
byla pro všechny občany stejná 
šance na  přežití. Ze systematické 
výměny informací a  koordinace 
společných aktivit by mohli ob-
čané jen těžit. Společné sdílení 
vizí a  hodnot pomáhá zároveň 
motivovat jednotlivé zaměstnan-
ce na  úřadech, aby poskytovali ve-
řejnou službu z přesvědčení.

Ing. Monika Štayrová (ANO)

Srdce Náchoda čeká po letech 
nová budoucnost

Po  mnoha letech se nám v  Ná-
chodě podařilo to, o co jsme dlouho 
usilovali. Odkoupili jsme problema-
tický areál bývalé Tepny, který hyz-
dil centrum města, a  my se pustili 
do  jeho zvelebování. V  této souvis-
losti jsem mnohokrát deklaroval, 
že rozhodnutí o  budoucím využití 
pozemku bude založeno na  disku-
zích s občany, odbornou veřejností 
i  architekty. A  já své sliby plním. 
Dovolte mi tedy, abych touto cestou 
pozval nejen všechny Náchodské, 
ale i  obyvatele dalších měst a  obcí 
v  kraji, které téma zajímá, na  ve-

řejnou debatu. Uskuteční se 17. září 
2018 v  Městském divadle Dr.  Josefa 
Čížka.

Těší mě, že po  dlouhých vy-
jednáváních jsme odkup Tepny do-
táhli do konce a pozemek v centru 
města bude využit pro další rozvoj 
Náchoda. Jsem přesvědčen, že cel-
ková revitalizace plochy přinese 
užitek samotnému městu i  při-
lehlému regionu. Mezitím než se 
rozhodne o jeho budoucnosti, bude 
po  uklizení pozemek sloužit jako 
dočasné parkoviště, které jistě vy-
užijí nejen „domácí“, ale i  ti, kteří 

Došlo k obětování škol
Co je výsledkem a  důvodem ne-

systémového slučování či splývání 
škol „made in“ paní Berdychová 
v  kraji? Nenaplněnost některých 
oborů (celé školství nestálo více jak 
16 mil. – rozpočet přes 4,32 mld.). 
„Zanedbatelné, nebo ne?“ Místo 
snahy obory naplnit, tak je raději 
zavřít? Co až přijdou silné ročníky 
dětí „husákových dětí“? Pochybnými 
konkursy si náměstkyně řeší „osobní 
msty“ - viz úspěšný ředitel Petr Pavel 
SOU v Lázních Bělohradě, za kterého 
dýchá celé město (sloučeno Gym-
náziem, SOU a  Vyšší odbornou ško-
lou v Hořicích). Na  Jičínsku školství 
dostalo posledních 6 let na “frak“. Co 
nestihli odvolaný starosta Pušem 
a  Bryknerem (oba ODS) za  asisten-
ce Sdružení a  KDU v  Jičíně v  2012, 
kdy trestuhodně vrátili 252 mil Kč 
na  revitalizaci památky Jezuitské 
koleje pro školství a  výzkum a  kdy 
spolu s  neutěšeným stavem zámku 
pro výuku způsobili odchod TU Libe-
rec, tak nyní apokalypsu školství 
na  Jičínsku dokončuje náměstkyně 

z Holovous (STAN+VČ). Jen díky radě 
a  zastupitelstvu její černá ruka ne-
stačila zařádit v  případě konkursů 
na ředitele nesmyslně sloučené VOŠ 
a SPŠ v Bydžově s tamním Gymnázi-
em a  v  Nové Pace sloučení učiliště 
s  vrchlabským. Zde naštěstí obhájil 
nestor zdejšího školství, skvělý ře-
ditel pan Hruška. V  obou městech 
vzorově funguje spolupráce s firma-
mi. Z Náchodska mám postřehy od R. 
Floriana či Andrey Pajgarové (oba 
SPD a Zemanovci). Tam školy úpí nej-
víc hned po  Jičínsku a  Trutnovsku 
viz doslova „pitomé“ sloučením 
SPŠ, SOŠ a SOU v Novém městě n. M. 
s  tamní Střední a  dokonce ZŠ. To 
nemluvě o  trapném sloučení s  VOŠ 
stavební a SPŠ stavební arch. Letzela 
s Obchodní akademií!

Má omluva za  nemilé čtení. Je 
třeba vytrvat v  boji proti hlouposti 
a  věřit, že to šikovné školy, studenti 
s  pomocí rodičů zvládnou, neb se 
ocitli coby rukojmí.

Bc. Miroslav Matějka, DiS (SPD+SPO)

do Náchoda jezdí za prací, na náku-
py či obdivovat krásy našeho města.

Areál Tepny je jasným příkla-
dem toho, že poctivá práce nese 
ovoce, stejně tak jako například 
v  případě obchvatů Náchoda a  Ja-
roměře, které se nám podařilo pro-

sadit na seznam prioritních staveb 
ministerstva dopravy. Já doufám, že 
nadále budeme moci pokračovat 
v dobré práci, která povede k rozvoji 
našeho krásného regionu.

Jan Birke (ČSSD)

Články na této stránce vyjadřují názory zastupitelů, případné reakce adresujte přímo autorům.
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křížovka Vyluštěte křížovku a soutěžte s námi o dárek. Zašlete nám tajenku do 15. září 2018 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 dá-
rek, proto nezapomeňte uvést svoji adresu. Zasláním odpovědi souhlasíte se zpracováním svých osobních 
údajů, a  to do vydání následujícího čísla U nás v kraji. V případě vylosování vaší správné odpovědi pak 
souhlasíte i se zveřejněním svého jména a bydliště v následujícím čísle U nás v kraji. Výherci minulého kola 
jsou: Věra Jiranová (Mostek), Karel Bach (Rohoznice), Dáša Königová (Trutnov). 

Soutěžní křížovka

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 • VÝROBA, TISK: VLTAVA LABE MEDIA a.s., tiskárna Novotisk Praha • DISTRIBUCE: Českou distribuční a.s. • Počet výtisků: 254 800 
kusů • Uzávěrka příštího čísla: 15. září 2018 

V mracích žádní andělíčkové s harfami nebyli 
Do  Říma je to pěšky celkem 

daleko, proto tam letíme letadlem. 
Jelikož se bojím i na štaflích, jistě 
pochopíte, proč to byl můj vůbec 
první let v  životě. Lehce pobledlý 
stojím na  letišti, posléze sedím 
na  palubě a  pozoruji prostocviky 
letušek při úvodní instruktáži, kde 
mám masku a  kde záchrannou 
vestu. Spokojím se s  nalezením 
pytlíku na zvracení. 

Rolujeme na  startovací ranvej. 
Prudké zrychlení mě vmáčkne 
do sedačky a  letadlo stoupá. Žalu-
dek ale zůstává na  zemi. Kdesi 
u  konce páteře cítím sveřepý boj 
řvoucích motorů s gravitací. První 
vteřiny letu však nemám jasno, 
kdo má navrch. 

Stoupat přestaneme ve  výšce 
okolo 11 tisíc metrů nad zemí. 
Venku je mínus padesát. Z minia-
turních okének hledíme na  zemi 
a  na  vršky mraků. Tedy asi tak 
prvních deset minut. Poté po-
stupně vplouváme do  stále větší 

oblačnosti, až je kolem nás hustá, 
bílá mlha z  obláčků. Andělíčkové 
s  harfami nikde. Pak začnou tur-
bulence. Letadlo se klepe, občas 
se pár metrů propadne. Mám chuť 
požádat pilota, zda bych nemohl 
vystoupit a zbytek dojít pěšky. 

Než se však nadějeme, letadlo 
přistává. Let trvá hodinu a  půl. 
Turbulence nás však neopouští, 
a  tak nevím, kdy pilot klesá zá-
měrně a kdy prostě padáme. 

Říká se, že po  přistání se nemá 
tleskat, protože řidiči autobusu 
také neaplaudujeme, když nás 
doveze na  zastávku. Ačkoliv jsem 
vděčný, netleskám. Nemohu. Teprve 
na  požádání uvolňuji ruce zaťaté 
ve strachu do sedačky přede mnou. 

To už se však hrneme do parné-
ho subtropického odpoledne 
a  bojujeme s  proslulou italskou 
laxností při dopravě z  letiště 
na  hotel, abychom coby praví tu-
risté konečně okusili taje Římu se 
vším, co k němu patří. |

fejeton


