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Trenažery připraví záchranáře na mimořádné události

Vážení občané 
Královéhradeckého kraje, 
na rok 2019 budu vzpomínat 
jako na  rok plný dobře od-
vedené práce. Náš kraj letos 
proinvestoval téměř dvě mi-
liardy korun na  145 staveb-
ních akcí, mezi které patřily 
opravy silnic, rekonstrukce 
školních budov a  nemocnic. 
Pomocí dotačních programů 
například podporujeme dob-
rovolné hasiče nebo pomá-
háme se zajištěním prodejen 
v malých obcích.
Snažíme se také zajistiti 
rychlou pomoc v  pohraničí. 
Na konci prosince jsme pode-
psali smlouvu mezi krajem, 
hasiči, záchranáři a  starosty 
obcí, že dobrovolní hasiči bu-
dou poskytovat ve svém okolí 
předlékařskou první pomoc. 
V  příhraničí se může stát, že 
vlivem počasí sanitka nemů-
že přijet včas a  tehdy ji mo-
hou na chvíli zastoupit právě 
dobráci.  
Těší mě, že jako potvrzení 
naší dobré práce, byl Králo-
véhradecký kraj už potřetí 
zvolen jako Nejlepší místo 
pro život. Jsme skutečně re-
gionem, kde se lidé cítí bez-
pečně a dobře se jim zde žije. 
Je to pro nás závazek, aby-
chom v naší práci nepolevili 
a  v  roce 2020 byli ještě lepší. 
Věřím, že tomu tak i bude.

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

Úřad pro ochranu hospo-
dářské soutěže rozhodl, že 
Královéhradecký kraj v  za-
dávacím řízení na  zajištění 
veřejné autobusové dopravy 
na  další desetileté období 
nepochybil a nyní může uza-
vírat smlouvy s  vybranými 
dopravci. O  zakázku se podě-
lí pět firem s  předpokláda-
ným termínem podepisování 
smluv koncem ledna.

„Obdrželi jsme rozhodnu-
tí Úřadu pro ochranu hospo-
dářské soutěže pro nás s  po-
zitivním výsledkem. Všechna 
rozhodnutí jsou pravomocná, 

tudíž nic nebrání v  uzavření 
smluv s  vybranými dopravci, 
kteří budou od roku 2021 v no-
vých smluvních podmínkách 
provozovat veřejnou autobu-
sovou dopravu ve  všech osmi 
oblastech Královéhradeckého 
kraje,“ sdělil první náměstek 
hejtmana Martin Červíček 
odpovědný za  oblast dopravy 
a silničního hospodářství. Do-
dal, že nyní bude následovat 
proces přípravy smluv s  před-
pokládaným termínem jejich 
podepisování koncem ledna 
2020. |

                         Pokračování na straně 2

Autobusy pojedou, ÚOHS rozhodl ve prospěch kraje

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje má od půlky prosince k dispozici nově 
vybudované a moderní pracoviště vzdělávacího a výcvikového střediska v areálu základny letecké 
záchranné služby (LZS). Záchranáři tu budou moci trénovat zásahy v obtížných podmínkách a při 
mimořádných událostech, například při nehodě autobusu či na staveništi. |         Pokračování na straně 4
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Změny v jízdním řádu vyšly 
vstříc cestujícím 

V  polovině prosince začaly pla-
tit nové jízdní řády vlaků i autobu-
sů. K  nejvýznamnějším změnám 
na železnici patří zavedení nového 
přímého spěšného vlaku Dobrošov, 
který nabídne spojení Broumova 
s krajským městem. Spěšný vlak za-
míří přes Náchod do Hradce Králo-
vé, kam přijede v 7.36 a nabídne tak 
zajímavější spojení pro dojíždění 
do zaměstnání a do škol. I autobu-
sová doprava přinesla řadu pozitiv-
ních změn. Například Kostelec nad 
Orlicí nově získal přímé spojení 
na všechny směny do Kvasin. 

Podrobnosti o  všech změnách 
naleznete na  webu Královéhra-
deckého kraje. 

Krajské příspěvkové 
organizace ve zdravotnictví 
hospodařily se ziskem 

Všechny krajské příspěvkové or-
ganizace ve zdravotnictví k 30. září 
2019 skončily v černých číslech.

„Díky optimalizaci hospodaření 
na základě pozitivního vlivu úhra-
dové vyhlášky v roce 2019 se ředite-
lům krajských příspěvkových or-
ganizací ve  zdravotnictví podařilo 
snížit náklady na provoz o téměř 13 
milionů korun. Tyto peníze použijí 
na  investice a  opravy do  svých za-
řízení, například Léčebna dlouho-
době nemocných v Opočně opraví 
střechu a  výtah,“ uvedl náměstek 
pro zdravotnictví Aleš Cabicar.

Studenti, nominujte své 
zástupce v parlamentu 
mládeže 

Nominujte své delegáty na usta-
vující zasedání Krajského parla-
mentu mládeže Královéhradecké-
ho kraje, které se koná ve středu 29. 
ledna od 15:30 v sále zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje. Účastnit 
se mohou dva zástupci každého 
studentského parlamentu škol 
z  Královéhradeckého kraje. No-
minace delegátů prosím zasílejte 
na  adresu   rduskova@kr-kralove-
hradecky.cz nejpozději do 17. ledna 
2020. Na prvním ustavujícím zase-
dání bude mj. voleno pětičlenné 
vedení krajského parlamentu.

Hradecká hvězdárna nyní patří celá kraji, 
ten plánuje její rekonstrukci 

Dokončení ze strany 1
Průměrná vysoutěžená cena 

v  zadávacím řízení na  zajištění 
veřejné autobusové dopravy je 
35,80 korun za  jeden kilometr 
a  vyplývá z  cen v  jednotlivých 
osmi oblastech Královéhradec-
kého kraje, ve  kterých vybraní 
dopravci budou pro kraj dopravu 
zajišťovat:

• Broumovsko – sdružení spo-
lečností CDS Náchod a P-Trans-
port (33,23 Kč/km)

• Náchodsko – CDS Náchod 
(33,22 Kč/km)

• Novoměstsko – sdružení 
společností Transdev Morava 
a Audis Bus (35,83 Kč/km)

• Trutnovsko – sdružení spo-

lečností Transdev Morava a Audis 
Bus (36,37 Kč/km)

• Královédvorsko – BusLine 
KHK (37,49 Kč/km)

• Jičínsko – BusLine KHK 
(36,89 Kč/km)

• Rychnovsko – sdružení spo-
lečností Transdev Morava a Audis 
Bus (38,85 Kč/km)

• Hradecko – BusLine KHK 
(34,89 Kč/km).

Královéhradecký kraj vypsal 
soutěž na  zajištění veřejné au-
tobusové dopravy loni v  říjnu. 
Hodnota celé zakázky činí v  ma-
ximální hodnotě 7,7 miliardy ko-
run. Tendr zajistí autobusovou do-
pravu v  celém Královéhradeckém 
kraji do roku 2030. |

radní václav Řehoř přebírá z rukou náměstkyně věry pourové klíče od hradecké hvězdárny.

Krátce z Kraje Zlepšujeme

Autobusy pojedou, ÚOHS rozhodl ve prospěch kraje

Krajský radní Václav Řehoř 
ve  čtvrtek převzal z  rukou ná-
městkyně primátora Věry Pou-
rové klíče od  hradecké hvězdár-
ny. Tímto symbolickým gestem 
obě strany zpečetily bezúplatný 
převod části pozemků a  budov 
do  vlastnictví kraje. Celý areál 
nyní kompletně vlastní Králové-
hradecký kraj. 

 „Velice si vážíme velkého 
a  dobrého daru ze strany vede-
ní Hradce Králové. Uděláme vše 
pro to, abychom hvězdárnu ještě 
zlepšili. Po dlouhá léta se sice bu-
dova udržovala, ale nebyla mo-
dernizovaná. S vedením hvězdár-
ny proto nyní dáme dohromady 
seznam priorit a  začneme při-
pravovat plán rekonstrukcí tak, 
aby návštěvníci dostali komfort 
moderní doby,“ uvedl Václav Ře-
hoř, radní odpovědný za  oblast 
investic a majetku. 

Statutární město Hradec Krá-
lové do 1. července 2019 vlastnilo 
tři parcely o výměře necelých 6,4 
kilometru čtverečních, na  kte-
rých se nachází budova hvěz-
dárny i  nádvoří. Pozemky a  bu-
dovy v  sousedství – například 
planetárium, již vlastní Králové-

hradecký kraj. V  budovách sídlí 
a  působí společnost Hvězdárna 
a  planetárium Hradec Králové, 
která je krajskou příspěvkovou 
organizací. 

Základní kámen hradecké 
hvězdárny byl položen v  dubnu 
1947 a stavba postupně pokračo-
vala až do roku 1961. V roce 1954 
vznikla Oblastní lidová hvězdár-

„Čelili jsme 
celkem 26 
návrhům, 
námitkám 
a podnětům, 
z toho bylo 
devětkrát 
zahájeno správní řízení a řešilo se 
deset rozkladů. Královéhradecký 
kraj doposud nikdy nevyhlašoval 
zakázku v tak velkém finančním 
objemu. Jsem nesmírně rád, 
že se to povedlo a děkuji všem 
zaměstnancům z odboru dopravy 
a také právním zástupcům za od-
vedenou práci,“ doplnil náměstek 
Červíček

na v Hradci Králové. Instituci nej-
prve zřizoval Okresní národní vý-
bor a  od  roku 1991 Okresní úřad 
v Hradci Králové. Od 1. ledna 2013 
je zřizovatelem Královéhradecký 
kraj. V  objektu sídlí též pobočka 
Českého hydrometeorologického 
ústavu – solární a  ozonová ob-
servatoř a  část Ústavu fyziky at-
mosféry Akademie věd ČR. |
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smlouvu podepsali například: ředitel krajský hasičů František mencl, hejtman jiří štěpán a starostka adršpachu dana cahová. 

podporujeme  

Zateplení slavnostně ukončili za královéhradecký kraj hejtman jiří štěpán, náměstkyně 
martina Berdychová a radní václav Řehoř. 

Dobrovolní hasiči mohou poskytnout předlékařskou první 
pomoc ještě před příjezdem záchranářů 

Úsilí o  zkrácení dojezdového 
času sanitek vedlo ke  vzniku do-
hody mezi krajem, hasiči, záchra-
náři a  šesti obcemi ležícími v  pří-
hraničí. V  případě potřeby vyrazí 
poskytnout předlékařskou první 
pomoc jednotky dobrovolných ha-
sičů, které zřizují zapojené obce. 
Ty budou na  tento způsob zásahu 
vybaveni a vyškoleni. 

„Máme skvěle fungující zdravot-
nickou záchrannou službu, ale v po-
hraniční se zejména vlivem počasí 
dojezdové časy sanitek prodlužují. 
Rozhodli jsme se to změnit tím, že 
v  případě potřeby vyrazí na  místo 
nejprve místní dobrovolní hasiči, 
kteří budou důkladně vybaveni 
a proškoleni. Věřím, že tímto způso-
bem zachráníme mnoho životů, byť 
si přeji, aby výjezdů bylo co nejmé-
ně,“ uvedl hejtman Královéhradec-
kého kraje Jiří Štěpán. 

Ve  středu 18. prosince byla 
na  Krajském úřadu Královéhradec-
kého kraje uzavřena dohoda o spo-
lupráci mezi Hasičským záchran-
ným sborem Královéhradeckého 
kraje, Královéhradeckým krajem, 
Zdravotnickou záchrannou službou 
Královéhradeckého kraje (ZZS KHK) 
a obcemi Adršpach, Olešnice v Orlic-
kých horách, Orlické Záhoří a městy 
Rokytnice v Orlických horách, Tepli-
ce nad Metují a Žacléř, jako zřizova-

teli jednotek sboru dobrovolných 
hasičů obce. 

„Hasičský záchranný sbor vy-
tipoval šest jednotek požární 
ochrany, které jsou připraveny 
spolehlivě pokrýt vybrané lokality, 
a předjednali jsme s nimi zapojení 
do  této činnosti. Zahrnutí do  sys-
tému poskytování první pomoci 
je nad rámec běžných hasičských 
činností. Při výběrů byly zohled-
něny dojezdové časy, díky kterým 
mají dobrovolné jednotky poten-
ciál být v  místě události s  před-
stihem. Při tom se zohledňuje čas 
potřebný k  výjezdu předurčené 
jednotky od  vyhlášení poplachu 

a doba jízdy na místo zásahu,“ uve-
dl ředitel Hasičského záchranného 
sboru Královéhradeckého kraje 
František Mencl. 

Dohoda o  poskytnutí plánova-
né pomoci na vyžádání sjednocuje 
pravidla spolupráce mezi smluvní-
mi stranami v  oblasti přednemoc-
niční péče. První pomoc na  vyžá-
dání budou poskytovat předem 
určené jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů, které budou vybavené 
a odborně připravené. Ty postižené 
osobě poskytnou předlékařskou 
první pomoc do  doby příjezdu 
posádky zdravotnické záchranné 
služby. 

Tento způsob první pomoci 
bude poskytovaný v  lokalitách, 
kde vzhledem k  dojezdovým ča-
sům mohou být dobrovolní hasiči 
na místě dříve než záchranáři. Dob-
rovolné hasiče bude možné podle 
uzavřené dohody vyslat i při dočas-
né nedostupnosti sil a  prostředků 
zdravotnické záchranné služby.

Výdaje na  poskytnutí pomoci 
uhradí předurčené jednotce požár-
ní ochrany na  vyžádání Králové-
hradecký kraj jako zřizovatel ZZS 
KHK, a to včetně spotřebního zdra-
votnického materiálu (např. ná-
hradní elektrody k  AED, obvazový, 
fixační a jiný spotřební materiál). |

Zateplení jičínské školy stálo téměř 19 milionů korun
Královéhradecký kraj dokončil 

rozsáhlou rekonstrukci hlavní bu-
dovy jičínské průmyslovky v  ulici 
Pod Koželuhy. Kompletní zateplení 
budovy školy a tělocvičny stálo té-
měř 18,8 milionu korun. 

„Předmětem projektu bylo sní-
žení energetické náročnosti hlavní 
budovy školy a  tělocvičny školy. 
V  rámci technického řešení došlo 
ke komplexnímu zateplení obvodo-
vého pláště, zateplení půdy u hlavní 
budovy, zateplení tělocvičny, výmě-
ně oken a k instalaci rekuperačních 
jednotek v  učebnách,“ uvedl radní 
pro investice Václav Řehoř. 

Stavební úpravy začaly v červnu 
loňského roku a letos v září dělníci 

svoji práci ukončili. Zateplení ško-
ly stálo 18,8 milionu korun a  část 

nákladů uhradí Fond soudržnosti 
Evropské unie. 

„Zateplením výrazně snížíme 
náklady na provoz školy. Nabízíme 
zde zajímavé a  praktické studijní 
i  učební obory a  nyní budou žáci 
docházet do nové a moderní budo-
vy,“ doplňuje náměstkyně pro škol-
ství Martina Berdychová. 

Vyšší odborní škola a  Střední 
průmyslová škola v  Jičíně nabí-
zí tři čtyřleté studijní obory, a  to 
informační technologie, elektro-
technika, strojírenství, a dva tříleté 
učební obory – strojní mechanik 
a obráběč kovů. |
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Kraj v roce 2019 zrekonstruoval či opravil 138 kilometrů silnic
Královéhradecký kraj pokračuje 

v  nastaveném trendu, kdy do  re-
konstrukcí silnic II. a III. tříd a také 
mostů investuje více než miliardu 
korun ročně. Loni tak v  rámci 38 
staveb celkově zrekonstruoval 80 
kilometrů silnic a 14 mostů. Prosta-
vělo se více než 1,12 miliardy korun. 
Zároveň kraj provedl souvislé opra-
vy nebo pokládku mikrokoberců 
na  dalších 58 kilometrech, na  což 
vynaložil 125 milionů korun. 

„Do obnovy krajské silniční sítě 
– tedy silnic II. a III. třídy a mostů 
– dáváme už čtvrtý rok přes mili-
ardu korun, což je více jak dvojná-
sobek oproti předchozímu období. 
Současný objem rekonstrukcí je 
na hranici možností našich doda-
vatelů, ale díky němu se stav ko-
munikací pomalu zlepšuje,“ uvedl 
první náměstek hejtmana Martin 
Červíček odpovědný za  oblast do-
pravy a silničního hospodářství.

Nejnákladnější stavbou finan-
covanou z Integrovaného regionál-
ního operačního programu (IROP), 
který měl největší podíl na  finan-
cování rekonstrukcí, je přeložka 

silnice z  Robous do  Valdic. Letos 
zde bylo prostavěno 85 milionů ko-
run z celkových více než 200 milio-
nů. Téměř 50 milionů se letos pro-
stavělo na  silnici II/326 z  Nového 
Bydžova do  Myštěvsi a  stejně tak 
na silnici II/300 z Prkenného Dolu 
přes Žacléř do Královce.

Druhým nejvýznamnějším zdro-
jem financování byl operační pro-

investujeme

gram Interreg V-A Česká republika-
-Polsko. Z  jeho prostředků se letos 
opravovaly silnice v  Orlických ho-
rách a  dále na  Broumovsku a  Ná-
chodsku. K  dalším zdrojům patří 
Státní fond dopravní infrastruktu-
ry (SFDI) a Operační program život-
ního prostředí. Z  vlastního Fondu 
rozvoje a  reprodukce dal Králové-
hradecký kraj přes 222 milionů ko-

run. Z  nich byl financován napří-
klad most ve Svinarech slavnostně 
otevřený v květnu.

Kromě velkých rekonstrukcí za-
jistila ÚDRŽBA SILNIC Královéhra-
deckého kraje ještě souvislé opra-
vy 20 kilometrů silnic a  pokládku 
mikrokoberců na  38 kilometrech. 
Celkové náklady na tyto opravy do-
sáhly 125 milionů korun. |

Krajští zdravotničtí záchranáři mohou začít trénovat v nové hale
Dokončení ze strany 1 

 „Královéhradecký kraj zahájil 
projekt na vybudování nového pra-
coviště Vzdělávacího a výcvikového 
střediska ZZS KHK v  květnu 2018 
a ukončil jej letos v říjnu. Stavební 
úpravy a vybavení nového pracoviš-
tě vzdělávacího a výcvikového stře-
diska vyšlo na  8,3 milionu korun, 
85 % bylo financování z  Integro-
vaného regionálního operačního 
programu, 5 % ze státního rozpočtu 
a zbylou částku doplatil kraj,“ sdělil 
radní pro investice Václav Řehoř.

Kraj nechal postavit přístavbu 
navazující na budovu hangáru LZS 
v  Hradci Králové, do  které pořídil 
několik výcvikových modulů pro 
práci v  obtížných podmínkách. 
V budově a jejím blízkém okolí tak 
můžeme najít:

Simulátor zásahu u  doprav-
ní nehody (karosérie osobního 

automobilu na  podvozku s  mož-
ností změny polohy a  otočení 
vozidla na  bok a  na  střechu), si-
mulátor zásahu u  dopravní ne-
hody - vyvýšená mobilní kabina 
nákladního automobilu, simu-
látor zásahu u  nehody s  hromad-
ným postižením zdraví (interiér 
autobusu s omezeným přístupem 
a  výskytem většího množství zra-
něných), simulátor staveniště 
(stavební lešení, multifunkční 
tyčové konstrukce pro simulaci 
omezeného přístupu k  paciento-
vi), modulární simulátor zásahu 
ve  stísněném obytném prostoru 
(ložnice, WC, koupelna), simulátor 
jízdy vozidlem s  právem před-
nostní jízdy, simulátor zásahu 
ve  výšce a  nad volnou hloubkou 
(jímka, studna, šachta).

„Máme nyní k dispozici moder-
ní vzdělávací a  výcvikové středis-

ko, které odpovídá požadavkům 
současné praxe a  umožňuje kva-
litní školení primárně pro členy 
ZZS KHK. Díky němu ještě zlep-
šíme připravenost záchranářů 
a  tím zkvalitníme úroveň posky-
tované přednemocniční neod-
kladné péče,“ uvedl náměstek pro 
zdravotnictví Aleš Cabicar.

Kromě simulátorů kraj poří-
dil také figuríny různých veli-
kostí, pohlaví a hmotnosti, které 
záchranářům slouží k  nácviku 
ošetřování a  transportu pacien-
ta, zejména v  neobvyklém, stís-
něném nebo obtížně přístup-
ném prostředí. Součástí nového 
vybavení je i  lezecký trenažer, 
který umožní trénovat zásah 
s využitím speciálních leteckých 
technik a  při povodních ve  spo-
lupráci s  vrtulníkem letecké zá-
chranné služby. |

radní václav Řehoř (vlevo) a první náměstek hejtmana martin červíček představili krajské investice.
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oblíbená cestovatelská soutěž cyklopecky východních čech se letos poprvé uskutečnila 
v pardubickém a královéhradeckém kraji zároveň. vandrovní knížku do slosování poslalo 
1213 turistů, výherci si převzali hodnotné ceny, které jim předával radní pavel hečko 
za královéhradecký kraj (vlevo) a za pardubický kraj radní rené Živný. 

udržení sítě poštovních poboček v královéhradeckém kraji a jejich začlenění do spá-
dových oblastí, prodloužení pracovní doby některých poboček, spolupráce obcí v rámci 
projektu pošta partner a s tím související převod pošt na tento model, byly hlavními 
body jednání hejtmana královéhradeckého kraje jiřího štěpána s generálním ředitelem 
české pošty romanem knapem. v rámci programu navštívili obce přepychy, výrava 
a černilov. 

senioři z domova důchod-
ců tmavý důl pomohli 
zalesnit kousek mýtiny 
na okraji trutnova. toto 
přání jim pomohl splnit 
první náměstek hejtmana 
martin červíček, který se 
sám chutě pustil do sá-
zení. kraj za tři miliony korun zmodernizoval a vybavil učebny kroužků polytechniky a pří-

rodovědy na vrchlabském gymnáziu tou nejmodernější technikou. díky 3d tiskárnám, 
3d scannerům, notebookům, kvalitní profesionální fototechnice či mikroskopům se 
žáci mohou věnovat tomu, co je baví. Zajímalo to i náměstkyni martinu Berdychovou, 
která gymnázium navštívila. 

FotograFicky

charitativní aukce Zimní královna pomáhá ve prospěch hemato-onkologického oddělení 
dětské kliniky Fakultní nemocnice hradec králové skončila neuvěřitelným úspěchem. 
podařilo se vybrat neuvěřitelných 24 600 korun! nejdražší obraz se vydražil za 3500 
korun. aukci uspořádala eva hubáčková a krajský úřad královéhradeckého kraje.

první nosorožci ze dvora králové byli ve rwandě vypuštěni do volné přírody. volně 
se pohybují v otevřeném terénu a v křovinách, zatím se jim daří dobře a potravu si 
obstarávají sami. ošetřovatelé i nadále sledují kondici vypuštěných zvířat stejně jako 
to, co okusují. 
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inFormujeme

Úspěšný program na podporu venkovských prodejen 
pokračuje. Kraj v dalším kole rozdělí téměř tři miliony korun

Královéhradecký kraj zahájil 
třetí kolo dotačního programu 
na  podporu provozu venkov-
ských prodejen. Hodlá v  něm 
rozdělit 2,8 milionu korun. Pod-
mínky zůstávají stejné. Žádosti 
mohou podávat obce a  města 
v  elektronické podobě do  9. led-
na 2020.

„Tento úspěšný dotační pro-
gram chápu nejen jako podporu 
konkrétních maloobchodních 
provozoven, ale především jako 
podporu života na  venkově. 
V mnoha vesnicích je obchod ve-
dle hospody prakticky jediným 
místem setkávání občanů a fun-
guje tak v  podstatě jako komu-
nitní centrum. Zachování prode-
jen v  menších obcích je zásadní 
především pro starší spoluobča-
ny, kteří by jinak byli v  mnoha 
případech odkázáni na  pomoc 
svého okolí,“ říká hejtman Jiří 
Štěpán.

Dotace kraj poskytuje na  za-
chování i  obnovu stálé prodej-
ny a také na  provoz pojízdné 
prodejny. O  dotaci mohou žádat 
obce o  velikosti do  tisíce obyva-
tel; větší sídla pouze pro zajiště-
ní obslužnosti své místní části 
s méně než tisícem obyvatel.

Rozmezí dotace je od 20 do 50 
tisíc korun, přičemž stejně vyso-
kou částku se zavazuje poskyt-
nout prodejně sám žadatel. V pro-

gramu lze podat i  více žádostí. 
Finanční prostředky může pří-
jemce použít například na  mzdy 
prodavaček nebo jiné služby spo-
jené s provozem prodejny.

„O program byl v prvním roce 
velký zájem. Mezi 75 žádostí 

jsme rozdělili přes tři miliony 
korun. Chceme v této formě pod-
pory regionálního rozvoje po-
kračovat, a  proto v  příštím roce 
rozdělíme na  podporu venkov-
ských prodejen téměř stejnou 
částku,“ doplňuje radní pro re-

gionální rozvoj, granty a  dotace 
Pavel Hečko.

Dotační programy na venkov-
ské prodejny mají v  republice 
ještě čtyři další kraje: Pardu-
bický, Plzeňský, Jihomoravský 
a kraj Vysočina. |

„Královéhradecký kraj tímto krokem navazuje na stávající trend pojetí cestovního ruchu a připoju-
je se tak k osmi krajům v České republice a Praze, kde již krajské destinační společnosti fungují. 
Od nové zastřešující organizace si slibujeme lepší koordinaci aktivit za účelem efektivnějšího 
využití potenciálu cestovního ruchu v našem kraji. Existence krajské destinační společnosti nám 
navíc pomůže čerpat více finančních prostředků ze státního rozpočtu a evropských fondů, díky 
kterým zvýšíme konkurenceschopnost celého regionu v této oblasti.“ 

Pavel Hečko, radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu, grantů a dotací

Královéhradecký kraj založí vlastní destinační společnost pro cestovní ruch 
Zastupitelé Královéhradecké-

ho kraje schválili vznik krajské 
destinační společnosti na  pod-
poru cestovního ruchu. Centrála 
cestovního ruchu Královéhra-
deckého kraje (CCR KHK), která 
bude fungovat jako zapsaný spo-
lek, zahájí svou činnost nejpoz-
ději do  konce března letošního 
roku.

Roční příspěvek kraje této de-
stinační společnosti bude okolo 
deseti milionů korun, tedy zhruba 
obdobná částka, která jde z rozpoč-

tu kraje na  podporu cestovního 
ruchu dosud. Zhruba další tři mili-
ony korun ročně by měly i nadále 
směřovat na  podporu oblastních 
destinačních společností.

Mezi zakládající členy pat-
ří sedm měst - Hradec Králové, 
Broumov, Dvůr Králové nad La-
bem, Hořice v Podkrkonoší, Jičín, 
Náchod a Nová Paka. Na založení 

destinační společnosti se dále 
podílí Krajská hospodářská ko-
mora Královéhradeckého kraje 
a  oblastní destinační společ-
nosti. |
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Vrbice
(40 000 Kč)

Choteč
(50 000 Kč)

Samšina
(25 000 Kč)

Hvozdnice
(35 000 Kč)

Vernéřovice
(50 000 Kč)

Orlické Záhoří
(34 800 Kč)

Slavětín n. M.
(45 000 Kč)

Bartošovice
v Orlických

horách
(50 000 Kč)

Žďárky
(50 000 Kč)

Hrádek
(50 000 Kč)

Nemojov
(50 000 Kč)

Podbřezí
(20 000 Kč)

Volanice
(20 000 Kč)

Třebihošť
(50 000 Kč)

Holovousy
(50 000 Kč)

Bílé Poličany
(50 000 Kč)

Rybná nad Zdobnicí
(50 000 Kč)

Olešnice v Orlických
horách

(50 000 Kč)
Vršce

(50 000 Kč)

Chleny
(50 000 Kč)

Zdelov
(27 000 Kč)

Blešno
(26 000 Kč)

Božanov
(50 000 Kč)

Habřina
(50 000 Kč)

Káranice
(50 000 Kč)

Olešnice
(50 000 Kč)

Dolní Kalná
(50 000 Kč)

Dolní Lánov
(50 000 Kč)

Horní Olešnice
(50 000 Kč)

Lípa nad Orlicí
(50 000 Kč)

Újezd pod Troskami
(25 000 Kč)

Sběř
(25 000 Kč)

Trnov
(60 000 Kč)

Vlkov
(50 000 Kč)

Říkov
(48 000 Kč)

Světí
(50 000 Kč)

Bystré
(50 000 Kč)

Sněžné
(50 000 Kč)

Dubenec
(50 000 Kč)

Dobřany
(40 000 Kč)

Očelice
(32 500 Kč)

Hořičky
(25 000 Kč)

Butoves
(50 000 Kč)

Stračov
(45 000 Kč)

Sloupno
(45 000 Kč)

Šaplava
(20 000 Kč)

Kohoutov
(50 000 Kč)

Libňatov
(50 000 Kč)

Přepychy
(60 000 Kč)

Osečnice
(20 000 Kč)

Dobruška
(29 000 Kč)

Jílovice
(33 000 Kč)

Jestřebí
(50 000 Kč)

Žeretice
(50 000 Kč)

Radostov
(20 200 Kč)

Humburky
(50 000 Kč)

Kobylice
(24 000 Kč)

Rychnovek
(35 000 Kč)

Suchý Důl
(48 000 Kč)

Jetřichov
(50 000 Kč)

Holovousy
(50 000 Kč)

Rohoznice
(50 000 Kč)

Bílý Újezd
(40 000 Kč)

Česká Metuje
(29 000 Kč) Martínkovice

(50 000 Kč)

Žďár nad Orlicí
(50 000 Kč)

Horní
Radechová
(50 000 Kč)

Velké Petrovice
(49 700 Kč)

Šárovcova
Lhota

(30 000 Kč)

Milovice u Hořic
(50 000 Kč)

Lhota
pod Hořičkami

(33 000 Kč)

Bartošovice
v Orlických

horách
(30 000 Kč)

Dotační program 19RRD10
Podpora provozu prodejen
na venkově - 1. a 2. kolo

0 10 205  km
[

Zdroj: Královéhradecký kraj, ©ŘSD, ©ČÚZK.Královéhradecký kraj, 2019.

dotčená obec
! 1. kolo

! 2. kolo

hranice kraje

hranice okresu

území obce

Okres Poskytnutá částka
Hradec Králové 463 200 Kč                   
Jičín 380 000 Kč                   
Náchod 567 700 Kč                   
Rychnov nad Kněžnou 588 500 Kč                   
Trutnov 300 000 Kč                   

Celkem 2 299 400 Kč               

Okres Poskytnutá částka
Hradec Králové 85 000 Kč                      
Jičín 145 000 Kč                   
Náchod 145 000 Kč                   
Rychnov nad Kněžnou 244 800 Kč                   
Trutnov 150 000 Kč                   

Celkem 769 800 Kč                   

1. KOLO

2. KOLO

CELKEM V ROCE 2019

Okres Poskytnutá částka
Hradec Králové 548 200 Kč                   
Jičín 525 000 Kč                   
Náchod 712 700 Kč                   
Rychnov nad Kněžnou 833 300 Kč                   
Trutnov 450 000 Kč                   

Celkem 3 069 200 Kč               
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Vrbice
(40 000 Kč)

Choteč
(50 000 Kč)

Samšina
(25 000 Kč)

Hvozdnice
(35 000 Kč)

Vernéřovice
(50 000 Kč)

Orlické Záhoří
(34 800 Kč)

Slavětín n. M.
(45 000 Kč)

Bartošovice
v Orlických

horách
(50 000 Kč)

Žďárky
(50 000 Kč)

Hrádek
(50 000 Kč)

Nemojov
(50 000 Kč)

Podbřezí
(20 000 Kč)

Volanice
(20 000 Kč)

Třebihošť
(50 000 Kč)

Holovousy
(50 000 Kč)

Bílé Poličany
(50 000 Kč)

Rybná nad Zdobnicí
(50 000 Kč)

Olešnice v Orlických
horách

(50 000 Kč)
Vršce

(50 000 Kč)

Chleny
(50 000 Kč)

Zdelov
(27 000 Kč)

Blešno
(26 000 Kč)

Božanov
(50 000 Kč)

Habřina
(50 000 Kč)

Káranice
(50 000 Kč)

Olešnice
(50 000 Kč)

Dolní Kalná
(50 000 Kč)

Dolní Lánov
(50 000 Kč)

Horní Olešnice
(50 000 Kč)

Lípa nad Orlicí
(50 000 Kč)

Újezd pod Troskami
(25 000 Kč)

Sběř
(25 000 Kč)

Trnov
(60 000 Kč)

Vlkov
(50 000 Kč)

Říkov
(48 000 Kč)

Světí
(50 000 Kč)

Bystré
(50 000 Kč)

Sněžné
(50 000 Kč)

Dubenec
(50 000 Kč)

Dobřany
(40 000 Kč)

Očelice
(32 500 Kč)

Hořičky
(25 000 Kč)

Butoves
(50 000 Kč)

Stračov
(45 000 Kč)

Sloupno
(45 000 Kč)

Šaplava
(20 000 Kč)

Kohoutov
(50 000 Kč)

Libňatov
(50 000 Kč)

Přepychy
(60 000 Kč)

Osečnice
(20 000 Kč)

Dobruška
(29 000 Kč)

Jílovice
(33 000 Kč)

Jestřebí
(50 000 Kč)

Žeretice
(50 000 Kč)

Radostov
(20 200 Kč)

Humburky
(50 000 Kč)

Kobylice
(24 000 Kč)

Rychnovek
(35 000 Kč)

Suchý Důl
(48 000 Kč)

Jetřichov
(50 000 Kč)

Holovousy
(50 000 Kč)

Rohoznice
(50 000 Kč)

Bílý Újezd
(40 000 Kč)

Česká Metuje
(29 000 Kč) Martínkovice

(50 000 Kč)

Žďár nad Orlicí
(50 000 Kč)

Horní
Radechová
(50 000 Kč)

Velké Petrovice
(49 700 Kč)

Šárovcova
Lhota

(30 000 Kč)

Milovice u Hořic
(50 000 Kč)

Lhota
pod Hořičkami

(33 000 Kč)

Bartošovice
v Orlických

horách
(30 000 Kč)

Dotační program 19RRD10
Podpora provozu prodejen
na venkově - 1. a 2. kolo

0 10 205  km
[

Zdroj: Královéhradecký kraj, ©ŘSD, ©ČÚZK.Královéhradecký kraj, 2019.

dotčená obec
! 1. kolo

! 2. kolo

hranice kraje

hranice okresu

území obce

Okres Poskytnutá částka
Hradec Králové 463 200 Kč                   
Jičín 380 000 Kč                   
Náchod 567 700 Kč                   
Rychnov nad Kněžnou 588 500 Kč                   
Trutnov 300 000 Kč                   

Celkem 2 299 400 Kč               

Okres Poskytnutá částka
Hradec Králové 85 000 Kč                      
Jičín 145 000 Kč                   
Náchod 145 000 Kč                   
Rychnov nad Kněžnou 244 800 Kč                   
Trutnov 150 000 Kč                   

Celkem 769 800 Kč                   

1. KOLO

2. KOLO

CELKEM V ROCE 2019

Okres Poskytnutá částka
Hradec Králové 548 200 Kč                   
Jičín 525 000 Kč                   
Náchod 712 700 Kč                   
Rychnov nad Kněžnou 833 300 Kč                   
Trutnov 450 000 Kč                   

Celkem 3 069 200 Kč               
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Vrbice
(40 000 Kč)

Choteč
(50 000 Kč)

Samšina
(25 000 Kč)

Hvozdnice
(35 000 Kč)

Vernéřovice
(50 000 Kč)

Orlické Záhoří
(34 800 Kč)

Slavětín n. M.
(45 000 Kč)

Bartošovice
v Orlických

horách
(50 000 Kč)

Žďárky
(50 000 Kč)

Hrádek
(50 000 Kč)

Nemojov
(50 000 Kč)

Podbřezí
(20 000 Kč)

Volanice
(20 000 Kč)

Třebihošť
(50 000 Kč)

Holovousy
(50 000 Kč)

Bílé Poličany
(50 000 Kč)

Rybná nad Zdobnicí
(50 000 Kč)

Olešnice v Orlických
horách

(50 000 Kč)
Vršce

(50 000 Kč)

Chleny
(50 000 Kč)

Zdelov
(27 000 Kč)

Blešno
(26 000 Kč)

Božanov
(50 000 Kč)

Habřina
(50 000 Kč)

Káranice
(50 000 Kč)

Olešnice
(50 000 Kč)

Dolní Kalná
(50 000 Kč)

Dolní Lánov
(50 000 Kč)

Horní Olešnice
(50 000 Kč)

Lípa nad Orlicí
(50 000 Kč)

Újezd pod Troskami
(25 000 Kč)

Sběř
(25 000 Kč)

Trnov
(60 000 Kč)

Vlkov
(50 000 Kč)

Říkov
(48 000 Kč)

Světí
(50 000 Kč)

Bystré
(50 000 Kč)

Sněžné
(50 000 Kč)

Dubenec
(50 000 Kč)

Dobřany
(40 000 Kč)

Očelice
(32 500 Kč)

Hořičky
(25 000 Kč)

Butoves
(50 000 Kč)

Stračov
(45 000 Kč)

Sloupno
(45 000 Kč)

Šaplava
(20 000 Kč)

Kohoutov
(50 000 Kč)

Libňatov
(50 000 Kč)

Přepychy
(60 000 Kč)

Osečnice
(20 000 Kč)

Dobruška
(29 000 Kč)

Jílovice
(33 000 Kč)

Jestřebí
(50 000 Kč)

Žeretice
(50 000 Kč)

Radostov
(20 200 Kč)

Humburky
(50 000 Kč)

Kobylice
(24 000 Kč)

Rychnovek
(35 000 Kč)

Suchý Důl
(48 000 Kč)

Jetřichov
(50 000 Kč)

Holovousy
(50 000 Kč)

Rohoznice
(50 000 Kč)

Bílý Újezd
(40 000 Kč)

Česká Metuje
(29 000 Kč) Martínkovice

(50 000 Kč)

Žďár nad Orlicí
(50 000 Kč)

Horní
Radechová
(50 000 Kč)

Velké Petrovice
(49 700 Kč)

Šárovcova
Lhota

(30 000 Kč)

Milovice u Hořic
(50 000 Kč)

Lhota
pod Hořičkami

(33 000 Kč)

Bartošovice
v Orlických

horách
(30 000 Kč)

Dotační program 19RRD10
Podpora provozu prodejen
na venkově - 1. a 2. kolo

0 10 205  km
[

Zdroj: Královéhradecký kraj, ©ŘSD, ©ČÚZK.Královéhradecký kraj, 2019.

dotčená obec
! 1. kolo

! 2. kolo

hranice kraje

hranice okresu

území obce

Okres Poskytnutá částka
Hradec Králové 463 200 Kč                   
Jičín 380 000 Kč                   
Náchod 567 700 Kč                   
Rychnov nad Kněžnou 588 500 Kč                   
Trutnov 300 000 Kč                   

Celkem 2 299 400 Kč               

Okres Poskytnutá částka
Hradec Králové 85 000 Kč                      
Jičín 145 000 Kč                   
Náchod 145 000 Kč                   
Rychnov nad Kněžnou 244 800 Kč                   
Trutnov 150 000 Kč                   

Celkem 769 800 Kč                   

1. KOLO

2. KOLO

CELKEM V ROCE 2019

Okres Poskytnutá částka
Hradec Králové 548 200 Kč                   
Jičín 525 000 Kč                   
Náchod 712 700 Kč                   
Rychnov nad Kněžnou 833 300 Kč                   
Trutnov 450 000 Kč                   

Celkem 3 069 200 Kč               
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Vrbice
(40 000 Kč)

Choteč
(50 000 Kč)

Samšina
(25 000 Kč)

Hvozdnice
(35 000 Kč)

Vernéřovice
(50 000 Kč)

Orlické Záhoří
(34 800 Kč)

Slavětín n. M.
(45 000 Kč)

Bartošovice
v Orlických

horách
(50 000 Kč)

Žďárky
(50 000 Kč)

Hrádek
(50 000 Kč)

Nemojov
(50 000 Kč)

Podbřezí
(20 000 Kč)

Volanice
(20 000 Kč)

Třebihošť
(50 000 Kč)

Holovousy
(50 000 Kč)

Bílé Poličany
(50 000 Kč)

Rybná nad Zdobnicí
(50 000 Kč)

Olešnice v Orlických
horách

(50 000 Kč)
Vršce

(50 000 Kč)

Chleny
(50 000 Kč)

Zdelov
(27 000 Kč)

Blešno
(26 000 Kč)

Božanov
(50 000 Kč)

Habřina
(50 000 Kč)

Káranice
(50 000 Kč)

Olešnice
(50 000 Kč)

Dolní Kalná
(50 000 Kč)

Dolní Lánov
(50 000 Kč)

Horní Olešnice
(50 000 Kč)

Lípa nad Orlicí
(50 000 Kč)

Újezd pod Troskami
(25 000 Kč)

Sběř
(25 000 Kč)

Trnov
(60 000 Kč)

Vlkov
(50 000 Kč)

Říkov
(48 000 Kč)

Světí
(50 000 Kč)

Bystré
(50 000 Kč)

Sněžné
(50 000 Kč)

Dubenec
(50 000 Kč)

Dobřany
(40 000 Kč)

Očelice
(32 500 Kč)

Hořičky
(25 000 Kč)

Butoves
(50 000 Kč)

Stračov
(45 000 Kč)

Sloupno
(45 000 Kč)

Šaplava
(20 000 Kč)

Kohoutov
(50 000 Kč)

Libňatov
(50 000 Kč)

Přepychy
(60 000 Kč)

Osečnice
(20 000 Kč)

Dobruška
(29 000 Kč)

Jílovice
(33 000 Kč)

Jestřebí
(50 000 Kč)

Žeretice
(50 000 Kč)

Radostov
(20 200 Kč)

Humburky
(50 000 Kč)

Kobylice
(24 000 Kč)

Rychnovek
(35 000 Kč)

Suchý Důl
(48 000 Kč)

Jetřichov
(50 000 Kč)

Holovousy
(50 000 Kč)

Rohoznice
(50 000 Kč)

Bílý Újezd
(40 000 Kč)

Česká Metuje
(29 000 Kč) Martínkovice

(50 000 Kč)

Žďár nad Orlicí
(50 000 Kč)

Horní
Radechová
(50 000 Kč)

Velké Petrovice
(49 700 Kč)

Šárovcova
Lhota

(30 000 Kč)

Milovice u Hořic
(50 000 Kč)

Lhota
pod Hořičkami

(33 000 Kč)

Bartošovice
v Orlických

horách
(30 000 Kč)

Dotační program 19RRD10
Podpora provozu prodejen
na venkově - 1. a 2. kolo

0 10 205  km
[

Zdroj: Královéhradecký kraj, ©ŘSD, ©ČÚZK.Královéhradecký kraj, 2019.

dotčená obec
! 1. kolo

! 2. kolo

hranice kraje

hranice okresu

území obce

Okres Poskytnutá částka
Hradec Králové 463 200 Kč                   
Jičín 380 000 Kč                   
Náchod 567 700 Kč                   
Rychnov nad Kněžnou 588 500 Kč                   
Trutnov 300 000 Kč                   

Celkem 2 299 400 Kč               

Okres Poskytnutá částka
Hradec Králové 85 000 Kč                      
Jičín 145 000 Kč                   
Náchod 145 000 Kč                   
Rychnov nad Kněžnou 244 800 Kč                   
Trutnov 150 000 Kč                   

Celkem 769 800 Kč                   

1. KOLO

2. KOLO

CELKEM V ROCE 2019

Okres Poskytnutá částka
Hradec Králové 548 200 Kč                   
Jičín 525 000 Kč                   
Náchod 712 700 Kč                   
Rychnov nad Kněžnou 833 300 Kč                   
Trutnov 450 000 Kč                   

Celkem 3 069 200 Kč               
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Vrbice
(40 000 Kč)

Choteč
(50 000 Kč)

Samšina
(25 000 Kč)

Hvozdnice
(35 000 Kč)

Vernéřovice
(50 000 Kč)

Orlické Záhoří
(34 800 Kč)

Slavětín n. M.
(45 000 Kč)

Bartošovice
v Orlických

horách
(50 000 Kč)

Žďárky
(50 000 Kč)

Hrádek
(50 000 Kč)

Nemojov
(50 000 Kč)

Podbřezí
(20 000 Kč)

Volanice
(20 000 Kč)

Třebihošť
(50 000 Kč)

Holovousy
(50 000 Kč)

Bílé Poličany
(50 000 Kč)

Rybná nad Zdobnicí
(50 000 Kč)

Olešnice v Orlických
horách

(50 000 Kč)
Vršce

(50 000 Kč)

Chleny
(50 000 Kč)

Zdelov
(27 000 Kč)

Blešno
(26 000 Kč)

Božanov
(50 000 Kč)

Habřina
(50 000 Kč)

Káranice
(50 000 Kč)

Olešnice
(50 000 Kč)

Dolní Kalná
(50 000 Kč)

Dolní Lánov
(50 000 Kč)

Horní Olešnice
(50 000 Kč)

Lípa nad Orlicí
(50 000 Kč)

Újezd pod Troskami
(25 000 Kč)

Sběř
(25 000 Kč)

Trnov
(60 000 Kč)

Vlkov
(50 000 Kč)

Říkov
(48 000 Kč)

Světí
(50 000 Kč)

Bystré
(50 000 Kč)

Sněžné
(50 000 Kč)

Dubenec
(50 000 Kč)

Dobřany
(40 000 Kč)

Očelice
(32 500 Kč)

Hořičky
(25 000 Kč)

Butoves
(50 000 Kč)

Stračov
(45 000 Kč)

Sloupno
(45 000 Kč)

Šaplava
(20 000 Kč)

Kohoutov
(50 000 Kč)

Libňatov
(50 000 Kč)

Přepychy
(60 000 Kč)

Osečnice
(20 000 Kč)

Dobruška
(29 000 Kč)

Jílovice
(33 000 Kč)

Jestřebí
(50 000 Kč)

Žeretice
(50 000 Kč)

Radostov
(20 200 Kč)

Humburky
(50 000 Kč)

Kobylice
(24 000 Kč)

Rychnovek
(35 000 Kč)

Suchý Důl
(48 000 Kč)

Jetřichov
(50 000 Kč)

Holovousy
(50 000 Kč)

Rohoznice
(50 000 Kč)

Bílý Újezd
(40 000 Kč)

Česká Metuje
(29 000 Kč) Martínkovice

(50 000 Kč)

Žďár nad Orlicí
(50 000 Kč)

Horní
Radechová
(50 000 Kč)

Velké Petrovice
(49 700 Kč)

Šárovcova
Lhota

(30 000 Kč)

Milovice u Hořic
(50 000 Kč)

Lhota
pod Hořičkami

(33 000 Kč)

Bartošovice
v Orlických

horách
(30 000 Kč)
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Zdroj: Královéhradecký kraj, ©ŘSD, ©ČÚZK.Královéhradecký kraj, 2019.
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Okres Poskytnutá částka
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Rychnov nad Kněžnou 588 500 Kč                   
Trutnov 300 000 Kč                   

Celkem 2 299 400 Kč               
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Náchod 145 000 Kč                   
Rychnov nad Kněžnou 244 800 Kč                   
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Celkem 769 800 Kč                   

1. KOLO

2. KOLO

CELKEM V ROCE 2019

Okres Poskytnutá částka
Hradec Králové 548 200 Kč                   
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Rychnov nad Kněžnou 833 300 Kč                   
Trutnov 450 000 Kč                   

Celkem 3 069 200 Kč               
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Choteč
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Hvozdnice
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Vernéřovice
(50 000 Kč)
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Bílé Poličany
(50 000 Kč)
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Zdelov
(27 000 Kč)

Blešno
(26 000 Kč)

Božanov
(50 000 Kč)

Habřina
(50 000 Kč)

Káranice
(50 000 Kč)

Olešnice
(50 000 Kč)

Dolní Kalná
(50 000 Kč)

Dolní Lánov
(50 000 Kč)

Horní Olešnice
(50 000 Kč)

Lípa nad Orlicí
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Újezd pod Troskami
(25 000 Kč)

Sběř
(25 000 Kč)

Trnov
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Vlkov
(50 000 Kč)

Říkov
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Světí
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Bystré
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Sněžné
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Dubenec
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Dobřany
(40 000 Kč)

Očelice
(32 500 Kč)

Hořičky
(25 000 Kč)

Butoves
(50 000 Kč)

Stračov
(45 000 Kč)

Sloupno
(45 000 Kč)

Šaplava
(20 000 Kč)

Kohoutov
(50 000 Kč)

Libňatov
(50 000 Kč)

Přepychy
(60 000 Kč)

Osečnice
(20 000 Kč)

Dobruška
(29 000 Kč)

Jílovice
(33 000 Kč)

Jestřebí
(50 000 Kč)

Žeretice
(50 000 Kč)

Radostov
(20 200 Kč)

Humburky
(50 000 Kč)

Kobylice
(24 000 Kč)

Rychnovek
(35 000 Kč)

Suchý Důl
(48 000 Kč)

Jetřichov
(50 000 Kč)

Holovousy
(50 000 Kč)

Rohoznice
(50 000 Kč)

Bílý Újezd
(40 000 Kč)

Česká Metuje
(29 000 Kč) Martínkovice

(50 000 Kč)

Žďár nad Orlicí
(50 000 Kč)

Horní
Radechová
(50 000 Kč)

Velké Petrovice
(49 700 Kč)

Šárovcova
Lhota

(30 000 Kč)

Milovice u Hořic
(50 000 Kč)

Lhota
pod Hořičkami

(33 000 Kč)

Bartošovice
v Orlických
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(30 000 Kč)
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Okres Poskytnutá částka
Hradec Králové 463 200 Kč                   
Jičín 380 000 Kč                   
Náchod 567 700 Kč                   
Rychnov nad Kněžnou 588 500 Kč                   
Trutnov 300 000 Kč                   

Celkem 2 299 400 Kč               

Okres Poskytnutá částka
Hradec Králové 85 000 Kč                      
Jičín 145 000 Kč                   
Náchod 145 000 Kč                   
Rychnov nad Kněžnou 244 800 Kč                   
Trutnov 150 000 Kč                   

Celkem 769 800 Kč                   

1. KOLO

2. KOLO

CELKEM V ROCE 2019

Okres Poskytnutá částka
Hradec Králové 548 200 Kč                   
Jičín 525 000 Kč                   
Náchod 712 700 Kč                   
Rychnov nad Kněžnou 833 300 Kč                   
Trutnov 450 000 Kč                   

Celkem 3 069 200 Kč               
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inFormujeme

Dostavba náchodské nemocnice je obrovské vítězství 
pro tuto koalici, říká radní pro finance Rudolf Cogan

Královéhradecký kraj bude v  le-
tošním roce podle schváleného roz-
počtu hospodařit se schodkem 400 
milionů korun. Na  co kraj peníze 
použije, proč si půjčuje a jaké budou 
největší krajské investice, jsme se ze-
ptali radního pro oblast financí a in-
formatiky Rudolfa Cogana. 

Kraj plánuje schodek rozpoč-
tu 400 milionů, navíc ve  volebním 
roce. Není to hodně? 

Je to spíš realistické vidění světa. 
Potřebujeme dofinancovat nemoc-
nici v  Náchodě a  na  to budeme vý-
lučně čerpat úvěr. Vedle toho máme 
rozjeté velké množství investic, 
například v  dopravě či sociálních 
službách, ale cítím, že nám síly do-
cházejí. 

Kraj získal úvěr už v roce 2017, tak-
že to není žádná nová věc. Rok a půl 
jsme vydrželi úvěr nečerpat, ale obá-
vám se, že tento rok budeme muset. 

V  loňském roce se přitom kraji 
podařilo veškeré své úvěry splatit, 
proto se k té otázce vracím: Není sho-
dek rozpočtu moc velký? 

V  rozpočtu cítím jisté tenze smě-
rem k  volbám, jsem ale jenom roz-
počtář. Nemohu se chovat macešsky 
a  některým potřebám jsem musel 
vyjít vstříc. Rozpočet je trochu větší, 
než obvykle.  

Jak náročné je sestavit rozpočet, 
když vládnoucí koalici tvoří pět stan? 

Je to velmi náročný úkol, nejlépe 
se pochopitelně vládne jen jedné 
straně. Tlaky jsou značné, ale nemo-
hu říci, že by kolegové nechápali roz-
počtové dopady svých nároků. Je to 
takový rozumný kompromis. 

Když se podíváme na  graf vý-
dajů úřadu, skoro miliarda a  půl 
jde do silnic, 650 milionů do zdra-
votnictví a  450 milionů na  výdaje 
krajského úřadu. Co si pod tím 
máme představit?  

Jsou to výdaje na provoz krajské-
ho úřadu a zaplacení jeho úředníků, 
kteří kraj po administrativní stránce 
spravují. Nemám z toho radost, jak je 
krajský úřad velký, ale když porovná-
váme úřady naší úrovně, jak nejsme 
nijak nadprůměrní. 

Jaká největší investiční akce kraj 
letos čeká? 

Dostavba náchodské nemocnice 
je stále dominantní. Dvě volební 
období to nešlo, takže fakt, že jsme 
stavbu vůbec zahájili, je obrovské 
vítězství pro tuto koalici. A  my no-
vou hlavní budovu i  dokončíme. 
Investujeme také velké peníze 
do  dopravních staveb, které byly 
dlouhodobě podfinancované – 
opravujeme rozbité cesty a stavíme 
nové. 

Ve  zdravotnictví kromě Nácho-
da investujeme i do nemocnic v ji-
ných městech. V  Jičíně už vyjely 
stroje a začala stavba nové vrátnice 
a  lékárny, na  kterou naváže stavba 
nového pavilonu onkologie. V Trut-
nově nás čeká stavba transfuzní 
stanice a  interny. Bohužel nám 
stále stojí modernizace nemocnice 
v  Rychnově, kde vláda nenaplňuje 
své usnesení a  nechce poskytnout 
slíbené peníze na stavbu. 

Každý rok také dáváme přes 
100 milionů na  opravy ve  škol-
ství, máme přes 300 budov. Tato 
částka by podle mého názoru 
měla být dvojnásobná, abychom 

byli schopní začít i s tolik potřeb-
nými velkými rekonstrukcemi. 

Zmínil jste nenaplněné vládní 
usnesení. Jak moc se do  krajského 
rozpočtu promítají vládní sliby? 

S  vládními sliby opatrně. Vždy 
se připravujeme na  možnost, že 
vláda slib nedodrží. Například 
předloni vypadlo 100 milionů 
v sociálních službách, na což jsme 
museli reagovat. Když s  možným 
výpadkem financí počítáme, jsme 
schopní jej nějakým způsobem 
sanovat, ale je tu horší problém. 
A  to když vláda přijme usnesení 
a  její rozhodnutí natvrdo padne 
na vrub kraje – třeba zvýšení pla-
tů řidičů. Najednou jsme museli 
hledat dodatečné peníze na jejich 
zaplacení. 

Je naše chyba, pokud nám vlá-
da něco nedá, že jsme na  ni spo-
léhali. Ale to, že vláda učiní krok, 
kterým způsobí propad příjmů 
nebo nové výdaje, to je doba, kdy 
vládu opravdu nemám rád. 

Říkáte, že je normální, když vláda 
neplní sliby? 

Jsem rozpočtář, musíme roz-
počtovat jenom ty peníze, které 

skutečně dostaneme. Pokud ne-
jsou jisté na  100%, musíme vy-
tvářet rezervy a  být připravení 
na  výpadek. Třeba když Státní 
fond dopravní infrastruktury slí-
bí čtyři miliardy na  opravy silnic 
II. a  III. tříd a  najednou je nedá 
všechny. Z  rezerv jsme schopní 
tento výpadek alespoň částečně 
sanovat. 

 Je v  silách kraje, když plánuje 
schodek 400 milionů, aby byl na kon-
ci roku rozpočet vyrovnaný?

Existují tři cesty. Pokud budou 
dobře chodit daňové příjmy, jsme 
jimi schopní rozpočet vyrovná-
vat. Na provozních výdajích kraje 
pravděpodobně nezměníme nic. 
Třetí cestou jsou snížené investič-
ní  výdaje. Může se stát, že třeba 
někde nedostaneme stavební po-
volení, investice se neuskuteční 
a  krajské peníze se vrátí do  roz-
počtu. 

Premiér Andrej Babiš se nedáv-
no nechal slyšet, že by kraje nejra-
ději zrušil. Je to rozumný nápad? 
Co by zrušení krajů přineslo? 

Je to prohlášení politického cha-
rakteru, které nemá žádný odborný 
základ. Dějinami krajů se řadu let 
zabývám a napsal jsem na toto téma 
i několik knih. Střední stupeň státní 
správy v  Česku historicky vždycky 
byl a i nadále musí existovat nějaký 
mezistupeň mezi Prahou, tedy stá-
tem, a jednotlivými obcemi.  

Čekají nás krajské volby. Chcete 
dál pokračovat jako krajský radní, 
zastupitel, nebo byste se rád vrátil 
do komunální politiky? 

Jsem politik specialista na kraje, 
i  když jsem čtyři roky působil jako 
starosta Nové Paky. Byl to skvělý 
zážitek, ale chci působit na  úrov-
ni kraje. Byl jsem u  založení krajů, 
ještě než vznikly, psal jsem o  nich 
disertační práci. Čtyři roky jsem pů-
sobil v opozici, teď mám tu čest být 
čtyři roky radním kraje a  rád bych 
na kraji dál pokračoval. 

Takže budete kandidovat s hnu-
tím Starostové a nezávislí (STAN)? 

Pokud budu kandidovat, tak je-
dině se STANem. |
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víte o tom

Zastupitelé schválili 140 milionů na zajištění akutní lůžkové 
a ambulantní péče a lékařské pohotovostní služby

Královéhradecký kraj poskyt-
ne v  roce 2020 svým nemocnicím 
na  zajištění urgentní (neodklad-
né) akutní lůžkové a  ambulantní 
nemocniční péče a zajištění lékař-
ské pohotovostní služby 140 mi-
lionů korun. Dalších 6,5 milionu 
poputuje jako vyrovnávací platba 
za  poskytování lékařské pohoto-
vostní služby do  Fakultní nemoc-
nice Hradec Králové. 

Královéhradecký kraj poskytne 
pro zajištění urgentní (neodkladné) 
akutní lůžkové a  ambulantní ne-
mocniční péče a  zajištění lékařské 
pohotovostní služby jednotlivým 
zdravotnickým zařízením v  roce 
2020 vyrovnávací platby ve výši:

ON Jičín a.s. – 34 924 463 Kč
ON Náchod a.s. – 67 644 132 Kč
ON Trutnov a.s. – 28 713 554 Kč
Městská nemocnice a.s. – 

8 717 851 Kč
Smlouvy o závazku veřejné služby 

kraj uzavřel s  nemocnicemi v  roce 
2016 na  období 10 let. Výši a  rozdě-
lení vyrovnávací platby schvaluje 
zastupitelstvo kraje na  návrh zdra-
votnického holdingu a  na  základě 
žádosti samotných nemocnic.

„Při stanovení výše vyrovnáva-
cích plateb pro jednotlivá zdravot-
nická zařízení na rok 2020 jsme vy-
cházeli například z výročních zpráv 
či výsledků hospodaření zdravot-
nických zařízení za rok 2018 a před-

běžných výsledků za  leden až září 
2019,“ sdělil Aleš Cabicar.

Krajští zastupitelé také na  pro-
sincovém jednání schválili smlou-
vu s  Fakultní nemocnicí Hradec 
Králové, která stanovila výši vyrov-
návací platby za poskytování lékař-
ské pohotovostní služby v roce 2020 
na 6,5 milionu korun.

„U  této částky došlo ke  snížení 
o 2,7 milionu korun, důvodem byly 
nové výnosy od  zdravotních po-
jišťoven za  pohotovost. Loni jsme 
s  fakultní nemocnicí měli uzavře-
nou smlouvu na poskytnutí vyrov-
návací platby za lékařskou pohoto-
vost ve  výši osm milionů korun,“ 
dodal náměstek Cabicar.  |

„Rodinná 
politika je jas-
nou prioritou 
našeho kraje. 
Je důležité 
sledovat 
demogra-
fický vývoj 
a zvládat stabilní ucelenost české 
populace. Dobrá, funkční rodina je 
místo, kde se učí dítě spolupráci, 
sounáležitosti, vzájemné pomoci, 
toleranci a soucitu. Toto poslání 
rodiny je nenahraditelné, bohužel 
však často bývá nedoceněné. 
I proto nás zajímá prostřednictvím 
koncepce, jakým směrem se pod-
pora rodiny do budoucna ubírá,“ 

Vladimír Derner, 
náměstek odpovědný za oblast 

sociálních věcí

„Zdraví 
obyvatel 
Královéhra-
deckého kraje 
a kvalitní 
zdravotní 
péče je naší 
prioritou. 
Zároveň chceme zajistit i dobré 
pracovní podmínky pro lékařský 
i nelékařský personál, proto na-
šim nemocnicím poskytneme 140 
milionů korun ve formě takzvané 
vyrovnávací platby.“ 

Aleš Cabicar, 
náměstek pro zdravotnictví

Pro kraj je důležitá péče o rodiny a seniory. Pokračuje 
v Koncepci rodinné politiky

Zastupitelstvo Královéhra-
deckého kraje schválilo Kon-
cepci rodinné politiky na  ná-
sledující čtyři roky. Cílem je 
zajistit nepřetržitou podporu 
rodiny včetně seniorů na  regio-
nální úrovni. 

Koncepce rodinné politiky re-
aguje opatřeními zejména na  de-
mografické a  společenské pro-
měny. Předmětem dokumentu je 
analýza situace rodin v  Králové-
hradeckém kraji, potřeba rodin 
a seniorů z pohledu kraje.

„Z analytické části koncepce na-
příklad vyplývá, že v  našem kraji 
roste podíl jednočlenných domác-
ností, snižuje se počet dětí v rodině 

i  obecně počet obyvatel. Dlouho-
době máme nedostatek pěstounů. 
Na  druhou stranu jsem rád, že si-
tuace na trhu práce je příznivá. Na-
příklad se zvyšuje hrubá měsíční 
mzda a máme nízkou nezaměstna-
nost,“ prozradil náměstek Derner.

Prioritou Královéhradeckého 
kraje je ukotvit rodinnou politiku 
na  regionální úrovni, podporovat 
hodnoty rodiny a stáří, budovat vý-

Krása betlémů z kraje Orlických hor
Na  zámku v  Rychnově nad Kněžnou se bě-
hem prosince konala 23. výstava Betlémů 
z kraje Orlických hor. Své umění tu prezento-
vali významní regionální tvůrci. Do Rychno-
va pořadatelé přivezli také mnoho vzácných 
betlémů ze sbírkových fondů farností, mu-
zeí i soukromých sběratelů. Ani letos nechy-
běla ukázka několika tisíc vánočních ozdob 
a  atmosféru umocnilo i  vánoční aranžmá, 
které vytvořili studenti a učitelé Střední ško-
ly vizuální tvorby v Hradci Králové. Řemeslné 
umění a šikovnost autorů přijel do Hladíko-
vy síně obdivovat také senátor a krajský za-
stupitel Miroslav Antl.

znam rodiny ve společnosti a vytvá-
řet přátelské prostředí celé rodině, 
a  to prostřednictvím různých po-
stupů. Například podporovat a rea-
lizovat prorodinné a  proseniorské 
aktivity, zvyšovat informovanost 
krajem, pořádat kampaně, rozšiřo-
vat počty poskytovatelů slev a výhod 
systému rodinných a  senior pasů, 
pomáhat využívat dotační progra-
my a mnohem dalších opatření.  |
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rádi ZveŘejňujeme

V roce 2019 Královéhradecký kraj proinvestoval 
už dvě miliardy korun

Královéhradecký kraj letos proin-
vestoval celkem 1,9 miliardy korun 
na  145 stavebních akcí, mezi které 
patřily opravy silnic, rekonstrukce 
školních budov a  nemocnic. Nej-
nákladnější položkou byl projekt 
dostavby a rekonstrukce náchodské 
nemocnice, na jehož první etapu le-
tos vynaložil 650 milionů korun. 

„Snažíme se co nejúčelněji inves-
tovat do  krajského majetku. Za  rok 
2019 jsme v  rámci krajského fondu 
rozvoje a  reprodukce zrealizovali 99 
akcí za 416 milionů korun. Do konce 
roku předpokládáme, že dokončíme 
ještě dalších 13 akcí,“ uvedl radní Vác-
lav Řehoř odpovědný za oblast inves-
tic a majetku kraje.

Nejvíce z 505milionového rozpoč-
tu fondu rozvoje a  reprodukce kraj 
v  uplynulém roce uvolnil na  opravy 
a rekonstrukce silnic II. a III. tříd. (222 
milionů korun).

„V  roce 2019 jsme také dokončili 
46 investičních akcí financovaných 
z  evropských a  národních progra-
mů v celkovém objemu 1,5 miliardy 
korun. Nejvíce peněz šlo na  doprav-

ní stavby – 628 milionů korun – 
a  do  sociální oblasti – 418 milionů 
korun,“ doplnil radní Řehoř.

V  plánovaném rozpočtu 
na  rok 2020 má kraj vyčleněno  

Konference zhodnotila vývoj morálky po roce 1989  
Na konci listopadu se v hradecké 

Petrof Gallery uskutečnila konferen-
ce na téma Etika a vývoj české společ-
nosti po listopadu ´89 organizovaná 
Královéhradeckým krajem. 

Domnívám se, že s ohledem na se-
stavu přednášejících a  také na  zá-
kladě pozitivních reakcí účastníků 
se jednalo o akci zcela mimořádnou 
a  povedenou. Z  mého pohledu tato 
mimořádnost a  jedinečnost byla 
ukotvena tématem, které prolínalo 
celým programem: Co „udělalo“ zmí-
něných třicet let s naší morálkou? 

Po  eticko-filozoficky zaměřené 
přednášce Marka Váchy – formou 
i obsahem takřka dokonalé – přispě-
la svojí zkušeností z pobytu ve věze-
ní Jiřina Šiklová. Poukázala na  (ne)
snadnost být dobrým i zlým i v těch-
to krajních a  velmi specifických 
podmínkách. Jan Potměšil na  vozí-
ku „očekávaně“ zahanbil nás všech-
ny, kteří jsme neprošli jeho životní 
zkouškou. Potměšilův nezdolný opti-
mismus spojený s pokorou přijímat 
svůj osud za všech okolností jako dar 

byl přímo nakažlivý a  dlouho rezo-
noval ve  spontánním potlesku pří-
tomných. 

Michal Horáček dokázal nahléd-
nout na problematiku „sametu“ neo-
třelým způsobem položením si otáz-
ky: Jak rozumět sloganu „nejsme jako 
oni“? Ukázal, že v  odlišení mezi „my 
a oni“ nelze vést ostrou hranici (otáz-
ka míry viny každého z  nás). Micha-
el Kocáb své vystoupení orientoval 
na kritiku současné politické situace 
ve smyslu významného opuštění ide-
álů a étosu Sametové revoluce. V závě-
rečné panelové diskusi byla otevřena 
otázka – kromě jiných – o možnosti 
dialogu mezi názorově odlišnými 
skupinami společnosti.  Zde jsem 

zdůraznil, že smysl má pouze takový 
dialog, který jsou obě strany schopny 
vést na základě faktů. Naopak lži a de-
magogie žádný dialog neumožňují. 

Podle mého názoru část obyvatel 
je frustrována z důvodů reálné exis-
tenční nouze, jiní z toho, že většinu 
života věřili v  komunistickou ideo-
logii a  obtížně si připouštějí, že by 
to mělo být „všechno špatně“. Třetí 
skupina se rekrutuje z lidí, kteří ma-
teriálně nijak nestrádají, ale přede-
vším vlivem populistických politiků, 
kteří u nich vyvolávají a „živí“ závist 
a strach, jsou ochotni předat část své 
svobody někomu, kdo se o ně „posta-
rá“. Pro demokracii ohrožující trend. 

I proto kraj z iniciativy náměstka 

Vladimíra Dernera realizuje unikát-
ní Projekt podpory etického vzdělá-
vání Královéhradeckého kraje umož-
ňující materiální podporu školám, 
které se intenzivně etice ve  vzdělá-
vání věnují. V rámci projektu Imple-
mentace Krajského akčního plánu 
rozvoje vzdělávání v  Královéhradec-
kém kraji s týmem deseti kolegyň – 
lektorek proškolujeme v etických té-
matech učitele ZŠ a SŠ. V souhrnu se 
jedná o více než 35 učitelských sborů 
a  téměř 150 kurzů. Konference byla 
vyvrcholením těchto vzdělávacích 
aktivit v letošním roce.

Vše se propojuje. Právě díky Lis-
topadu 1989 můžeme rozvíjet naše 
děti – budoucí občany – jako se-
bevědomé a  charakterní bytosti. 
Realizací uvedeného projektu se 
snažíme přispívat svým dílem k na-
plňování odkazu listopadových 
událostí a věřím, že tak činíme pro-
fesionálně, zodpovědně a rádi. |

doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., 
odborný garant projektu etického 

vzdělávání Královéhradeckého kraje

pro fond rozvoje a  reprodukce 
672 milionů korun. Začátkem 
příštího roku představí zásob-
ník investičních akcí pro rok 
2020. |

Investice 
z Fondu rozvoje a reprodukce 

Královéhradeckého kraje
99 dokončených akcí za 416 milionů korun 

(předpoklad = 112 akcí)

plán (v mil. Kč) skutečnost (v mil. Kč)

FRR 2016 252 273

FRR 2017 329 375

FRR 2018 500 409

FRR 2019 505 416 (k 20. 11. 2019)

Investice financované 
z evropských a národních programů

46 dokončených akcí 
za 1,488 miliardy korun

dokončené akce hodnota akcí

Doprava 19 628 mil. Kč

Školství 16 368 mil. Kč

Sociální oblast 6 418 mil. Kč

Zdravotnictví 1 9 mil. Kč

Cestovní ruch a kultura 1 12 mil. Kč

Veřejná správa 2 44 mil. Kč

Regionální rozvoj 1 9 mil. Kč

CELKEM 46 1 488 mil. Kč
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11. 1. 
Závod na saních rohatých 
-- zkus předjet pašeráka
Ski areál Černá Voda, Orlické Záhoří 
Mezinárodní závod na saních 
rohatých, tentokrát s výzvou „Zkus 
předjet pašeráka“. Občerstvení 
zajištěno.

16. 1. od 17 hodin 
Pavel Rychetský: 
Etika v právu, legalita 
a legitimita
Krajský úřad Královéhradeckého 
kraje, Hradec Králové
Královéhradecký kraj vás srdečně 
zve na náhradní přednášku Pavla 
Rychetského na téma Etika v právu, 

legalita a legitimita. Pavel Rychet-
ský je bývalý politik – místopřed-
seda vlády, předseda Legislativní 
rady vlády, ministr spravedlnosti, 
právník, ústavní soudce a od srpna 
2003 předseda Ústavního soudu.

18. a 19. 1. od 10 do 17 hodin
Dílna tvůrčího psaní 
Emila Hakla  
Impuls Hradec Králové, centrum 
podpory uměleckých aktivit, 
Tomkova 22 / 139
Dvě víkendové dílny vás seznámí 
s prvky kreativního psaní. Vhod-
né i pro začátečníky.

18. 1. od 19:30
G ples

poZvánky na kulturní akce

Kulturní dům Střelnice, 
Hradec Králové
B&C catering vás srdečně zve 
na druhý ročník netradičního 
pojetí plesu doplněného o gastro-
nomický zážitek!

24. až 25. 1. 
Winter Gladiator Race
Pevnost Josefov, Okružní 34
Pevnost, která byla stvořena 
k boji. Čeká tě boj, ale to je tvoje 
práce, to je poslání Gladiátora.

25. a 26. 1. od 10 do 17 hodin
Základy činoherní režie
Impuls Hradec Králové, centrum 
podpory uměleckých aktivit, 
Tomkova 22 / 139

V rámci čtyř víkendových seminářů 
budou frekventanti kurzu seznámeni 
teoreticky i v praktických ukázkách 
(videoprojekce, praktické ukázky 
práce lektora, samostatná práce a její 
reflexe) se základy činoherní režie.

25. 1. od 15 hodin
Štístko a Poupěnka 
-- Ať žijí pohádky!
Náchod, Masarykovo náměstí 40
V novém představení se ten-
tokrát Štístko a Poupěnka 
společně s broučky dostanou 
do pohádkového lesa. Pomohou 
tam Karkulce, aby jí nesežral vlk, 
a také potkají Jeníčka a Mařenku 
na cestě k perníkové chaloupce.

Chceme pomoci obcím se zabezpečením 
obyvatelstva

Cílem Králové-
hradeckého kraje 
je vytvořit fungu-
jící systém ochra-
ny měkkých cílů, 
tj. cílů, které jsou 
málo zabezpeče-
né proti teroristickým a  závažným 
násilným útokům, díky kterému 
bude možné plošně zvýšit odolnost 
měkkých cílů a  účelně čelit hrozbě 
těchto útoků.

Pro rok 2019 Královéhradecký 
kraj získal dotaci ve výši 1,8 milionů 
Kč z  programu Ochrana a  zabezpe-

čení škol a  školských zařízení jako 
možných měkkých cílů na neinves-
tiční projekt Vyhodnocení ohrože-
nosti měkkého cíle pro 5 škol s  23 
odloučenými pracovišti. Dále kraj 
podal žádost do  programu Ochra-
na veřejných prostranství a objektů 
(akcí) veřejné správy jako možných 
měkkých cílů na  neinvestiční pro-
jekt vytvoření bezpečnostních plá-
nů a bezpečnostních procedur pro 5 
obcí s rozšířenou působností a jejich 
10 prostranství tzv. měkkých cílů. 

Zapojením se do  projektu chce 
Královéhradecký kraj pomoci obcím 

Ve Vrchlabí vznikne nové strojírenské centrum i pro lanovkáře
Královéhradecký kraj podpo-

ří rozvoj odborného vzdělávání 
ve  vrchlabském regionu vybudová-
ním nového strojírenského centra. 
Pracoviště novopacké Střední ško-
ly strojírenské a  elektrotechnické 
získá ve  Vrchlabí novou přístavbu 
a stávající budovy školy projdou cel-
kovou modernizací. Předpokládané 
investice jsou ve  výši 41 milionů 
korun s  předběžným termínem do-
končení v roce 2022. 

 V současné době je hotová kom-
plexní studie a  kraj se chystá v  co 
nejkratší době zakázku vysoutěžit 
a začít stavět už v tomto roce. 

„Předpokládané náklady jsou 
ve výši 41 milionů korun včetně DPH. 
Ve  stávajícím objektu například vy-
měníme veškeré instalace, zrevidu-
jeme rozvod plynovodu, vyměníme 
podlahy a  celou budovu zateplíme. 
Pořídíme i novou střešní krytinu. Ob-
jekt propojíme spojovací chodbou 
s  novou přístavbou. Ta bude dvou-
podlažní s plochou střechou a vznik-
nou zde čtyři nové dílny s navazují-
cím zázemím, jako jsou šatny, toalety, 
úklidová místnost, kancelář. V areá-
lu plánujeme parkoviště pro osobní 
automobily a  garáž pro školní mik-
robus a cvičnou rolbu,“ popisuje pro-

„Naším záměrem je vybudování nového strojírenského 
střediska za úzké spolupráce kraje, naší školy a města 
Vrchlabí. V současných nevyhovujících prostorách vznik-
ne nové zázemí pro žáky a učitele a rozšíří se stávající 
areál školy, který je v majetku kraje. Zlepšíme praktic-
kou výuku učňů v oborech automechanik, autoklempíř 
a mechanik lanovkář, který je v tomto horském regionu 
žádaný a v rámci České republiky jedinečný.“ 

Martina Berdychová, náměstkyně odpovědná za oblast školství

náZory Zastupitelů

Špatný návrh zákona o odpadech
Odpady dokážeme recyklovat 

a  vyrábět z  nich teplo nebo elektři-
nu. Místo toho je ale v České repub-
lice 178 skládek. Musíme co nejvíce 
odpad vytřídit. Vládní návrh jde ji-
nou cestou a nijak nepodporuje vyu-

žívání moderních technologií, čímž 
výrazně zatěžuje životní prostředí 
a  nechová se ekonomicky. Nový zá-
kon by měl upravovat nakládání 
s  vytříděným plastem, který díky 
depolymerizaci může být přeměněn 

jekt radní Václav Řehoř odpovědný 
za krajský majetek a investice.

Nové strojírenské centrum vznik-
ne za spolupráce Královéhradeckého 
kraje, město Vrchlabí a Střední školy 

strojírenské a elektrotechnické Nová 
Paka. Tato škola vznikla splynutím 
novopacké střední integrované ško-
ly s  vrchlabskou odbornou školou 
a odborným učilištěm. |

a školám se zabezpečením obyvatel-
stva, a proto bude v projektu i nadále 
pokračovat. Pro rok 2020 kraj žádá 
o  dotaci na  vypracování materiálu 
vyhodnocení ohroženosti pro další 
4 školy a pro již v  letošním roce za-
pojených 5 škol na vytvoření Bezpeč-
nostních plánů a procedur. Pro ORP 
žádá na  vypracování vyhodnocení 
ohroženosti pro další prostranství, 

na kterých se konají akce pro obyva-
telé měst a obcí a zároveň na nákup 
technického vybavení.

Kompletní implementace obou 
dotací je zajištěna odborem regio-
nálního rozvoje, grantů a dotací.

 
Pavel Hečko, radní pro oblast regionální 
rozvoje, grantů a dotací (ČSSD)
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náZory Zastupitelů

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

Chcete mě?
Možná to vy-

padá, že nabízím 
na začátku nového 
roku 2020 nevhod-
né dárky nebo za-
toulaného pejska…

Moje krátké za-
myšlení je o  pracujících 55+ někdy 
i  50+ bez rozdílu pohlaví. Odchod 
do  zaslouženého důchodu se posu-
nul až k  hranici 65 let. Pokud nám 
zdraví dovolí a  zaměstnavatel bude 
tolerantní ke snižující se výkonnosti, 
pak je vše v pořádku. Ale stále častěji 
se setkávám s lidmi, kteří po tzv. pa-
desátce přijdou o svoji práci. Důvod? 
Buď nejsou již tak výkonní, nebo pro-
stě zestárli a nejsou již tak atraktivní 
jako před 30 lety. Navíc v těchto letech 
jim již zestárli rodiče, kteří potřebují 
nezbytnou péči a  většina z  nich se 

o  ně stará, a  také se snaží pomáhat 
a těšit se s vnoučaty.

Dnešní doba je velmi dravá a stále 
slyšíme, že na nic a nikoho není čas. 
Na  to podstatné a  důležité bychom 
si ale měli najít čas vždy. Nikdo tady 
nejsme věčně a je velice smutné, když 
si hodnotu svých rodičů a prarodičů 
člověk uvědomí až ve  chvíli, kdy je 
ztratí a  nic nelze vrátit. I  když jsou 
nemoderní a  už ne tak rychlí, jsou 
to vždy ti, kdo nás bezmezně milují 
a  podporují, jako už to nikdy nikdo 
dělat nebude. Važme si jejich zkuše-
ností, moudrosti a  vlídného pohla-
zení, nezapomeňme je chytit za ruku, 
aby věděli, že si jich vážíme.

Na závěr bych ráda hlasitě volala: 
„Nezapomeňte, také budete staří.“.

Jana Drejslová (ODS)

Dej Bůh štěstí
S  potěšením 

sleduji, jak v  na-
šem kraji přibývá 
malých, nezávis-
lých pivovarů. 
Dnes jich je už 
přes 30. Ve  velké 
rozmanitosti druhů je také lep-
ší možnost vybrat si pivo podle 
své chuti. Ale především to svědčí 
o  tom, že se nám většinou docela 
dobře daří a  s  tradicí vaření piva 
navazujeme na dílo našich předků, 
kdy v každém městečku byl pivovar. 

Náš kraj nezůstal pozadu ani s  vý-
chovou sládků, v Nové Pace se díky 
tamní střední škole tento obor už 
zase vyučuje. I v pivovarnictví totiž 
platí, že tradice a odpovědnost jsou 
cestou k prosperitě.

Přeji všem přítelkyním a  přáte-
lům zlatavého moku pití na zdraví 
a hlavně s mírou a všem pivovarní-
kům Dej Bůh štěstí.

Pište mi prosím na msommer@
kr-kralovehradecky.cz 

Milan Sommer (TOP09)

R.A.Dvorského fenomén ve Dvoře   
K r á l o v é h r a -

decký kraj má 
několik význam-
ných kulturních 
akcí s  trvalou zá-
štitou Rady Krá-
lovéhradeckého 
kraje. Jde o  pří-
kladný instrument, jak se přihlásit 
ke společensko-kulturnímu význa-
mu jedinečných kulturních akcí 
pro města a kraj. Pořadatelé se tak 
nemusí vždy zdržovat administ-
rativou v grantech, ale mohou být 
účastni programu individuálních 
dotací. Jde o např. Hořické sochař-
ské Sympózium, Theatrum Kuks, 
Poláčkovo léto, Jiráskův Hronov, 
Hudební Fórum HK atd. Jedna akce 
tam však stále chybí. V kraji se na-
rodila či žila řada kulturních osob-
ností, které zanechaly odkaz pře-
sahující rámec státu (Josef a Karel 
Čapek, V. Preclík, V. Čtvrtek, F. Pilař, 
J. Gočár a R. A. Dvorský).

Právě rodák ze Dvora Králové R. 
A. Dvorský byl s Jaroslavem Ježkem 
největší českou osobností 20.–30. 
let v  éře žánru swingové a  jazzo-
vé hudby. Působil v  kultovním 
kabaretu Červená sedma, založil 
vlastní soubor Melody Makers, 
později Melody Boys. S jeho legen-
dárním orchestrem hráli takoví 
zpěváci a herci jako Inka Zemán-
ková, Vlasta Burian, Hana Vítová, 
Zita Kabátová. Kdo by neznal jeho 
hudbu k filmům: Jedna z milionu, 
U pokladny stál či Kristián. 

R. A. Dvorský, to byla hudba 
pro všechny věkové kategorie, 
od  lidovek po  nejnovější světo-
vé taneční rytmy. Éra Dvorského 
neměla v  Evropě obdoby, stejně 
jako v USA éra kapel D. Ellingtona 
a  Glenna Millera. Zasloužil by si 
zařadit mezi akce s  trvalou zášti-
tou rady kraje.

 
Miroslav Matějka (SPD)

ANO i takhle vidíme rozpočet na rok 2020
Vedení kraje 

plánuje nezod-
povědně a  má 
přehnaně opti-
mistická očeká-
vání od  ekono-
mického vývoje 
státu. Zastupitelé Královéhradec-
kého kraje schválili schodkový 
rozpočet na  rok 2020. Deficit 
ve výši 400 milionů korun je odů-
vodněn úvěrem na dostavbu Ob-
lastní nemocnice v Náchodě.

Díky rostoucí ekonomice státu 
v roce 2017 kraj hospodařil s da-
ňovými příjmy ve výši 3,8 miliar-
dy korun, v  roce 2019 už příjmy 
dosáhly 4,9 miliardy. Na  příští 
rok kraj plánuje ještě výrazně 
navýšit výdaje na  5,4 miliardy 
korun. Náš kraj má v  rozpočtu 
díky menšinové vládě hnutí ANO 
zhruba o 1,6 miliardy korun více. 
Opravdu je to znát? Bohužel není. 
A nejvíce trpí zdravotnictví, které 
kraj řídí. 

Proč kraj řádně nezaplatí se-
střičky a  lékaře, se ptáme stále. 
Jenže vedení kraje raději rozdává 
v  rámci individuálních dotací, 
kam míří bezmála 30 milionů. 
Proč tyto peníze kraj nepošle ra-
ději zdravotnickému personálu? 
Takže až vám budou při volbách 
tvrdit, že za  vše, co kraj nedělá, 
může ANO tak NE. Naopak díky 
politice hnutí ANO má kraj v roz-
počtu zhruba o  1,6 miliardy ko-
run více než v roce 2017.

Pokud ekonomika nebude 
šlapat podle současného vedení 
kraje a  daňové příjmy nebudou 
vysoké podle očekávání, dluh 
kraje nebude 400 milionů, ale 
může se během roku vyšplhat až 
skoro na  miliardu. Jak se tento 
výpadek bude za  rok řešit? Hos-
podárnost a  kontrola účelnosti 
vynaložených financí kraje lehce 
pokulhává.

 
Petr Sadovský (ANO2011)

na  plyn a  násled-
ně energeticky vy-
užit.

Ve  vládním 
návrhu chybí řád-
ná podpora pro 
moderní automa-
tizované třídící linky. Stát by měl 
co nejvíce podpořit výrobky, které 
budou vznikat využíváním odpadu. 
Na západ od nás se například škvá-
ra ze spaloven využívá jako materiál 
při stavbě silnic. Vláda posunula ter-
mín zákazu skládkování až na  rok 
2030. V zákonu také chybí konkrétní 
nástroje na  podporu recyklace, na-
příklad snížená sazba DPH na výrob-
ky z recyklátů, zvýhodnění výrobků 

z  recyklátů v  rámci veřejných zaká-
zek, motivace projektantů, stavební-
ků a výrobců k využívání recyklátů. 

KDU-ČSL se staví na  stranu měst 
a  obcí a  chce dát obcím více mož-
ností v rámci svozu odpadu od práv-
nických osob a firem. V současnosti 
totiž působí velké komplikace, že 
každá firma má pro svůj odpad na-
smlouvanou vlastní společnost. 
Stává se tak, že ve  městech projíž-
dí popelářská auta různých firem 
v  jednom místě i  několikrát denně. 
Obce s  rozšířenou působností by 
také měly dostávat příspěvek na  li-
kvidaci odpadu.

Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL)
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soutěŽní kŘíŽovka

Oblastní nemocnice Náchod se dočkala magnetické rezonance
Jeřáb v  polovině prosince do-

pravil do  náchodské nemocnice 
pětitunovou magnetickou rezo-
nanci. Následovat budou týdny 
instalace a  stavebních prací. Prv-
ního vyšetření se pacienti dočkají 
na přelomu ledna a února. 

Královéhradecký kraj poskytl 
na nový přístroj a nezbytné staveb-
ní úpravy 46 milionů korun. Dota-
ce je určena zároveň na sedmiletý 
pozáruční servis na  nový přístroj 
a nezbytné stavební úpravy 46 mi-
lionů korun. Za přístroj a stavební 
úpravy zaplatí nemocnice 31,4 mi-
lionu korun. 

„Po  zakoupení nového přístro-
je do  Oblastní nemocnice Trutnov, 
na jaře tohoto roku, je to letos již dru-
há magnetická rezonance pro paci-
enty Královéhradeckého kraje. Jsem 

rád, že tuto moderní diagnostiku 
bude moci za několik týdnů nabízet 
i největší krajská nemocnice, “ dodal 
náměstek hejtmana Aleš Cabicar od-
povědný za krajské zdravotnictví.

Magnetická rezonance umožňuje 
vyšetření celého těla, zejména nervo-
vé soustavy, měkkých tkání pohybové 
soustavy, břicha a  pánve. Obrazové 
rozlišení především měkkých tkání 
je vynikající, a proto dnes magnetická 
rezonance patří u některých onemoc-
nění přímo k  základním lékařským 
vyšetřením. Oproti rentgenovým vy-
šetřením včetně výpočetní tomogra-
fi e (CT) je její výhodou nepřítomnost 
rentgenového záření, naopak ale pro 
mnoho diagnóz zůstává vyšetřením 
základním a lépe vypovídajícím právě 
počítačová tomografi e. Obě metody se 
vzájemně velmi dobře doplňují. |

lékaři z náchodské radiologie marek strnad a petr škoda a náměstek pro zdravotnictví aleš 
cabicar vítají magnetickou rezonanci. 


