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Nemocnice v kraji jsou na hraně kapacit
Královéhradecký kraj patří
mezi druhý nejvíce zasažený
region ČR s ohledem na týdenní
nárůst nakažených na 100 tisíc
obyvatel kraje. V nemocnicích
v kraji je 663 covidových lůžek,
z toho 131 určených pro intenzivní péči, a zdravotnickým zařízením docházejí volné kapacity lůžek.
„V nemocnicích v regionu
jsme na hraně kapacit lůžek
a musíme už teď pacienty transportovat do okolních krajů. Zařízení nárůst covid pozitivních
pacientů kapacitně nezvládají
a bohužel trend nárůstu nevypadá příznivě. Velkým problémem stávající nepříznivé epidemické situace v našem kraji
je velmi pravděpodobně větší
výskyt britské mutace virů,“
uvedl hejtman Martin Červíček.
Nemocnice se situaci snaží
řešit překlady pacientů na lůžka následné péče, to je však
možné pouze u těch hospitali-

zovaných, u nichž to zdravotní
stav dovoluje. Lékaři tipují takové pacienty stále obtížněji,
jedná se zpravidla o jednotky
lidí denně. V kraji je 300 lůžek
na JIP pro jakoukoliv péči a většinu z nich obsazují pacienti
s těžkým průběhem. Na akutní péči zbývá několik desítek
lůžek. Pravidelně se také usku-

tečňují převozy do jiných nemocnic nejen v kraji, ale v celé
republice.
Například na začátku února
překonal denní příjem covid
pozitivních pacientů vyžadujících hospitalizaci maximální
kapacity náchodské nemocnice. Aby toto zdravotnické zařízení mohlo dál přijímat nové

ihned, ale přesto jsem přesvědčen,
že je třeba účinnost stávajících
opatření neprodleně vyhodnotit,
přijmout adekvátní změny a v návaznosti na konkrétní vývoj epidemie začít za dodržení účinných
opatření vracet naše životy opět
k „životu“. Zásadní podmínkou
však zůstává maximální ochrana
nejohroženějších skupin a udržení potřebného rozsahu zdravotní
péče.
Vláda slíbila přípravu smysluplného plánu rozvolňování, přičemž
mezi nejdůležitější z mého pohledu patří harmonogram návratu
dětí do škol včetně s tím souvisejí-

cího nákupu potřebného objemu
ochranných prostředků a testů
(prostřednictvím centrálního systému nákupu), postupné otevření
maloobchodních prodejen, služeb
a volnočasových aktivit za jasně
stanovených režimových podmínek, které se nebudou neustále
měnit.
Zároveň chci věřit, že bude schválena odpovídající legislativa, která
definuje další postup při řešení
epidemické situace, abychom neřešili názvy krizových stavů, ale
funkčnost jednotlivých opatření
a fakta, odůvodňující jejich opodstatněnost.

případy, její vedení rozhodlo
část pacientů, kteří jsou ve stabilizovaném stavu, ale potřebují kyslíkovou podporu, převézt. Záchranáři převezli dvě
osoby do fakultní nemocnice
v Hradci Králové a zbylých 15
muselo absolvovat tři a půl hodiny dlouhý noční transport
z Náchoda na jižní Moravu.
Devět pacientů naráz odvezla
velkokapacitní sanitka Fénix,
do které se vejde až 12 osob
a ošetřující personál. Na svá
místa určení v Kyjově, Boskovicích a Brně všichni dorazili
bez komplikací.
Epidemická situace v kraji je
o to náročnější, že přibývá pacientů v těžkém stavu. Nemocnice tak jsou nuceny poskytovat
intenzivní péči i mimo jednotky intenzivní péče, na standartních lůžkách. Stále častěji
jsou hospitalizováni pacienti
i v mladším věku. |
Pokračování na straně 2

Slovo hejtmana
Vážení
čtenáři,
rád bych začal optimističtěji,
ale
s ohledem
na týdenní
nárůst nakažených
na 100 tisíc obyvatel kraje s velkým přispěním výskytu britské
mutace viru covid-19 od začátku roku a stav naplněnosti nemocnic, je Královéhradecký kraj
stále jedním z nejvíce epidemií
zasažených regionů ČR. To nám
neumožňuje celkové rozvolnění

Chtěl bych vás však ujistit, že bez
ohledu na výše uvedené i v těchto dnech děláme maximum možného proto, abychom zpomalili
skokový nárůst epidemie, nabídli
občanům více možností k testování a podle objemu dodaných vakcín také pokračujeme v očkování.
Osobně budu na vládu nadále vyvíjet tlak pro zvýšení počtu vakcín
nad rámec plánovaných dodávek,
zejména pro nejpostiženější oblasti našeho kraje. Nepřestávám věřit, že situaci nakonec zvládneme
a o to samé prosím i vás.
Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje
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Možností nechat se testovat na covid-19 v kraji přibývá
V Královéhradeckém kraji roste počet míst, kde se testuje na covid-19. Vedle sedmi odběrových
míst v nemocnicích vznikla odběrová místa také na hradeckém
letišti a na univerzitním parkovišti Univerzity Hradec Králové. Náchodská nemocnice rozšířila odběrová místa do Opočna, Jaroměře
a do Broumova. Na začátku února
zahájily testování na Trutnovsku
také mobilní odběrové týmy.
„Jednou z možností, jak nepříznivý trend vývoje epidemie ovlivnit, je dobrovolné testování veřejnosti na covid-19. Je potřeba, aby

lidé měli odběrová místa v dosahu,
a proto se snažíme jejich síť rozšiřovat. Během února náchodská
nemocnice otevřela další odběrová
místa v Jaroměři, Opočně a Broumově. Vedle toho jsme ve spolupráci s armádou zahájili provoz
mobilních odběrových týmů
na Trutnovsku a Náchodsku. Tyto
týmy chceme ještě rozšířit, aby
mohly testovat i v dalších nejvíce
zasažených regionech našeho kraje,“ uvedl hejtman Martin Červíček.
Na Trutnovsku byly během
února nasazeny mobilní odběrové
týmy v tříčlenném složení zdra-

Informace o testování naleznete na: koronavirus.kr-kralovehradecky.cz
votník, řidič a administrátor. Díky
spolupráci nemocnic, Královéhradeckého kraje, Zdravotnického
holdingu a především vstřícnosti
Armády ČR se mobilní testování
osvědčilo, a proto jej bylo možné
rozšířit také na oblast Náchodska.
„Úspěch mobilního testování,
které může pomoci zbrzdit prudký nárůst počtu infikovaných lidí,
bude záviset především na zájmu
obyvatel. Prosím proto všechny
místní občany, u kterých je pravdě-

podobné, že mohli s infekcí přijít
do kontaktu, aby se nechali zdarma otestovat,“ řekl Zdeněk Fink,
radní pro zdravotnictví.
Testování je určeno pro zaměstnavatele v regionu i pro širokou
veřejnost. K testování může přijít
kdokoliv bez předchozího objednání, podmínkou je předložení
občanského průkazu a průkazky
zdravotní pojišťovny. V případě pozitivního výsledku bude následně
proveden PCR test. |

Krajské nemocnice jsou na hraně kapacit, britská mutace se šíří
Dokončení ze strany 1
Krajská hygienická stanice potvrdila, že minimálně v okresech
Trutnov, Náchod a Rychnov nad
Kněžnou docházelo již na počátku
ledna k přenosu takzvané britské
mutace koronaviru.
„V této chvíli však není ani tak
důležité, přesně v kolika procentech
se v kraji a jednotlivých okresech
britská mutace koronaviru šíří. Podstatné je, že tato mutace má mnohem vyšší a rychlejší nakažlivost.
Znamená to, že pokud pronikne

2

do nějakého zařízení, firmy, rodiny,
tak je značná pravděpodobnost, že
se velice rychle nakazí velká část zde
přítomných osob, se všemi možnými důsledky. Prevence je stále stejná
– důsledné používání roušek/respirátorů, zajištění dostatečných rozestupů mezi lidmi a péče o hygienu
rukou,“ varuje ředitel královéhradecké hygienické stanice Ivan Kučera.
S nástupem britské mutace
koronaviru se mění i význam nějakého bezpečného časového intervalu, kdy mohou být dva lidé

bez ochrany dýchacích cest bez
rizika nákazy v blízkém kontaktu. K nákaze může dojít během
velice krátké doby. To je třeba vzít
v potaz při krátkých setkáních, ale
i např. ve firmách, kde se lidé mohou bez náležité ochrany dýchacích cest setkávat v rámci stravování, v místech vyhrazených pro
kouření apod. Ve snaze předejít
výpadkům ve fungování i celých
firem je třeba si toto uvědomit.
Minimalizovat případná rizika
a klást důraz např. i na testování

pracovníků, které je možné provádět bezplatně jedenkrát za tři dny.
„Znovu tímto žádáme všechny
občany našeho kraje, aby situaci nepodceňovali a v maximální
míře dodržovali nastavená individuální i plošná opatření. Je zcela
jasné, že jakákoliv omezující opatření jsou vždy nastavována s ohledem na konkrétní aktuální situaci
v dané oblasti. Dojde-li ke zlepšení,
pak je možné tato opatření rušit, což je bezesporu zájmem nás
všech,“ doplňuje ředitel Kučera. |
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Výzva ředitelů zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji
Vážení spoluobčané našeho
Královéhradeckého kraje,
obracíme se na vás s informací o tom, jak vypadá situace v našich zdravotnických zařízeních,
s informací o tom, že kapacity
našich nemocnic jsou na hranici
možností, a co nám hrozí, bude-li
epidemie pokračovat současným
tempem. Chceme Vás požádat o to,
abyste vy sami, bez ohledu na nyní
nebo v budoucnu platná omezení,
přistoupili k takovým opatřením,
která ochrání vás i vaše okolí před
nekontrolovaným vývojem situace a těžkými dopady na zdraví
a na celou společnost.
Situace v nemocnicích v našem
kraji je s ohledem na několik týdnů
trvající nápor pacientů s COVID-19,
kteří vyžadují hospitalizaci, kritická.
Přesto, že jsme přijali řadu opatření,
přesunuli zaměstnance a otevírali
stále další a další oddělení pro covidové pacienty, příliv pacientů neustává a naše nemocnice jsou výrazně
přetížené. Zajištění péče o všechny
akutní případy a také o pacienty
s COVID-19 je možné jen díky obrovskému nasazení všech zaměstnanců

nemocnic. Možnosti otevírání dalších oddělení jsou již velmi omezené
a zajištění péče o pacienty je v některých dnech možné již jen díky transportům pacientů do jiných regionů.
Bohužel vyhlídky na nejbližší týdny
nejsou příliš optimistické.
V této extrémní situaci se na vás
obracíme s výzvou, abyste dodržovali všechna nařízení a hygienická opatření. Omezte své sociální
kontakty na nezbytné minimum
a vyhýbejte se setkávání většího
množství lidí. Mějte na paměti,
že koronavirus může nakazit vás
i vaše nejbližší a že těžký průběh
se netýká jen seniorů, ale mnohdy
dopadá i na daleko mladší lidi, a i ti
jen s obtížemi překonávají kritický
stav a někdy ho ani přes veškeré
naše úsilí nezvládnou. Děláme pro
všechny nemocné v našich nemocnicích, ať již s COVID-19 či jinými
závažnými chorobami maximum
možného. Neztěžujte to, prosíme,
nám ani našim nemocným svým
neuváženým chováním. I Vy se
můžete ocitnout mezi nimi.
Pomozte nám snížit počet hospitalizovaných pacientů i počet

zemřelých dodržováním všech
platných nařízení! Buďte, prosíme, rozumní. Víme, že už těch
nejrůznějších restrikcí a omezení
máme všichni dost a už se nemůžeme dočkat návratu k normálnímu životu. Zatím to ale není možné. Prosíme a žádáme Vás:
- omezte cestování a setkávání větších skupin (i rodinných)
na naprosto nezbytnou míru
- chraňte pomocí roušek či
respirátorů nejen sebe, ale i své
okolí
- dodržujte rozestupy a vyvarujte se velkých akcí, především
těch, kde padají zábrany a infekce
se díky tomu šíří snadněji – vidíme v našich nemocnicích jejich
důsledky
- pečlivě si umývejte a desinfikujte ruce
- ke všem těm propagovaným
„R“ (roušky, ruce, rozestupy), přidejte, prosíme, to nejdůležitější
„R“, tedy rozum.
Dodržování opatření a postupný nárůst počtu očkovaných nás
přiblíží k tolik potřebnému normálnímu životu. Chceme, aby naše
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děti mohly co nejdříve do škol,
chceme, abychom se mohli vrátit
ke svým povoláním a profesím,
mohli do kin a divadel, chceme,
abychom si opět mohli naplno
užívat život, abychom mohli vycestovat na dovolenou – a jistě to
chceme všichni. Buďme proto rozumní a ukáznění. Jen tak se nám
to všem podaří. Rychlost, s jakou se
budeme vracet k normálnímu životu, záleží na přístupu nás všech.
Bez společného úsilí a rozumného
přístupu všech to nepůjde.
Budeme-li všichni rozumní
a budeme dobře spolupracovat,
společně to zvládneme! |
prof. MUDr. Vladimír Palička,
CSc., dr. h. c.
FN Hradec Králové
RNDr. Bc. Jan Mach
Nemocnice Náchod
Ing. Luboš Mottl
Nemocnice Rychnov n. Kn.
Ing. Miroslav Procházka, CSc.
Nemocnice Trutnov
Ing. Tomáš Sláma, MSc.
Nemocnice Jičín
Ing. Miroslav Vávra, CSc.
Nemocnice Dvůr Králové n. L.
MUDr. Libor Seneta
Zdravotnická záchranná služba
Královéhradeckého kraje

Očkování pokračuje
V Královéhradeckém kraji pokračuje očkování proti covidu-19.
Očkuje se na sedmi místech –
v nemocnicích v Hradci Králové,
Náchodě, Trutnově, Jičíně, Dvoře
Králové nad Labem, Rychnově nad
Kněžnou a ve Vrchlabí.
„Počítáme, že v druhém čtvrtletí roku budou v provozu očkovací
centra v Hradci Králové, Náchodě,
Trutnově, Jičíně, Dvoře Králové
nad Labem, Rychnově nad Kněžnou, ve Vrchlabí a nejspíše také v
Broumově, Jaroměři a Novém Bydžově. Pravděpodobně se v této fázi
do očkování zapojí také praktičtí
lékaři ve chvíli, kdy bude dostatečné množství vhodných vakcín pro
očkování mimo očkovací centra,“
uvedl hejtman Martin Červíček. |
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Kraj hledá způsob, jak předcházet škodám způsobeným vlkem
Radní Královéhradeckého kraje ve spolupráci s ministerstvy,
zástupci obcí a neziskových organizací chtějí pomoci řešit neustávající problémy s přibývajícími
útoky vlků na hospodářská zvířata, které ohrožují pastevectví
v příhraničí, zejména na Broumovsku.

Kraj proto zřídil komisi Rady
Královéhradeckého kraje, která se
problematikou výskytu vlka v regionu bude aktivně zabývat. Jejím
předsedou se stal Pavel Bělobrádek,
členství bylo nabídnuto zástupcům Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Výzkumného institutu

„Vlci za rok 2020 způsobili úhyn či poranění
a následně utracení 183 kusů hospodářských zvířat
a částka vyplacená na náhradách přesáhla 1,6 milionu korun. Stát vyplácí náhrady škody, které vznikají
zejména na ovcích, ale i skotu a koních. Chovatelům
nicméně vnikají i další ztráty, například na přírůstcích, v plemenitbě, ale je zde i permanentní stres
a citová újma. Věnovali svým chovům často desítky
let a nyní uvažují, zda raději neskončit.“
Pavel Bělobrádek, náměstek odpovědný
za oblast životního prostředí, zemědělství a vodohospodářství

ochrany genofondů, Českomoravské myslivecké jednoty (konkrétně
okresního mysliveckého spolku
Náchod), Hnutí DUHA, měst a obcí
(konkrétně zástupce DSO Broumov), chovatelů hospodářských
zvířat a akademické sféry.
„S přibývajícími útoky se názory na řešení problémů s vlky stále
více vyhraňují. Jedni chtějí vlka
rovnou vystřílet, jejich oponenti
vidí řešení pouze na straně chovatelů – ve stavbě plotů, změně systému chovu a rychlém vyplácení
kompenzací státem. V komisi se
sejdou zemědělci, zástupci ochranářů i státu, a společně se pokusí
najít kompromis. Kraj se ujme role
mediátora, koordinátora a moderátora debat. Snahou bude zchladit emoce a vyhrocenou situaci

převést na racionální základ. Nečekám zázraky ani shodu v řádu týdnů. Je třeba trpělivosti a konstruktivního přístupu všech dotčených
stran. Musíme brát v úvahu i zkušenosti z jiných evropských zemí,
zejména našich sousedů,“ dodal
Pavel Bělobrádek.
V roce 2020 vlci zapříčinili úhyn
183 kusů hospodářských zvířat,
z nichž bylo 148 kusů ovcí. Chovatelé požádali o náhradu po 72
útocích. Výše náhrad, které poškozeným kraj vyplatil za škoda
způsobené těmito predátory, je
1,6 milionu korun. Největší škodu,
kterou za uplynulých pět let vlci
způsobili, dosáhla 884 tisíc korun
za 41 ovcí během jednoho útoku.
Stalo se tak v červnu roku 2019
v Šonově u Broumova. |

Špindl by v roce 2023 mohl být olympijským střediskem
Královéhradecký kraj má zájem pořádat v zimních střediscích
Krkonoš Hry X. zimní olympiády
dětí a mládeže České republiky
2023. Vedení kraje po předběžné
dohodě s Českým olympijským výborem připravuje zpracování přihlášky s požadovanými parametry tak, aby se Královéhradecký kraj
mohl ucházet o pořádání jubilejní
desáté zimní olympiády pro mladé sportovce z celé republiky.
„Jako podklad pro rozhodování jsme si zpracovali analýzu realizovatelnosti her v lyžařských
střediscích Krkonoš i Orlických
hor v Deštném a Říčkách, zda spl-

ňují rozsah a požadavky na pořádání této unikátní akce,“ říká
náměstek pro oblast školství
a sportu Arnošt Štěpánek.
Zimní olympijské hry počítají se zařazením deseti sportů:
alpské lyžování, běžecké lyžování, biatlon, krasobruslení, lední
hokej, lyžařský orientační běh,
skicross, snowboarding, šachy
a sport handicapovaných.
Špindlerův Mlýn splňuje veškeré podmínky lyžařských svazů
na úroveň soutěží i další podmínky a potřeby například České
televize, která by měla realizovat
hodiny přímých přenosů včetně

„Mezi důležité hledisko při výběru vhodné lokality
patřila co nejjednodušší organizace her. Pro krajské
výpravy sportovců a trenérů totiž potřebujeme zajistit 994 lůžek v lyžařském areálu nebo v jeho blízkosti, nezbytné sportovní zázemí, dopravu a stravování.
Zkušenosti s pořádáním velkých závodů, široká škála
ubytovacích zařízení pro celé sportovní výpravy, ubytovací rezerva spolu se vstřícným přístupem areálu,
hotelů a penzionů sehrály zásadní vliv při výběru
střediska pro konání olympiády, a to Špindlerova Mlýna.“
Arnošt Štěpánek, náměstek pro oblast školství a sportu
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olympijského studia a dalších sestřihů. Ubytovací kapacita je také
dostačující, všechny lyžařské výpravy se mohou ubytovat společně. Středisko navíc nabízí mnoho
možností nesportovního doprovodného programu pro účastníky, který je pevnou součástí všech
ročníků Olympiád dětí a mládeže.
Vedení kraje předloží zpracovanou přihlášku pořadatelského
kraje na březnovém zasedání za-

stupitelstvu ke schválení a poté
přihlášku odešle Českému olympijskému výboru, který pořadatelství Olympiády dětí a mládeže
2023 Královéhradeckému kraji
potvrdí. Financování vlastní
akce kraj zrealizuje v roce 2022
a 2023 z vlastních zdrojů a z finančních prostředků Národní
sportovní agentury, příspěvku
Českého olympijského výboru
a ostatních krajů. |

víme o tom

V březnu vyjede po kraji více než 200 nových autobusů
Od 7. března 2021 je autobusová
doprava v Královéhradeckém kraji zajišťována na základě nových
desetiletých smluv. Dopravci vzešli z největšího výběrového řízení
v dějinách kraje.
„Naším cílem bylo hlavně zajistit vyšší komfort pro cestující, tak
aby se jim pohodlněji cestovalo
za prací, do školy, ale i za kulturou
a výlety po našem kraji. To by mohlo k cestě veřejnou dopravou přesvědčit některé nové zákazníky,“
říká radní Václav Řehoř odpovědný
za oblast dopravy.
K tomu bylo zásadní stanovit podmínky výběrového řízení
na nové desetileté období tak, aby
vozidla byla svým technickým stavem, stářím a vybavením na vyšší
úrovni než doposud.
„Dopravci, kteří od března zajišťují veřejnou autobusovou dopravu v Královéhradeckém kraji,
výrazně modernizovali svůj vozový park a pro plnění zakázky
pořídili z více než tří čtvrtin zcela
nová vozidla,“ říká hejtman Martin Červíček.
Snahou bylo také usnadnit cestování starším občanům, hendikepovaným a maminkám s dětmi.
Postupně tak bude mizet bariéra
v podobě zvýšeného vstupu do vozidel. Dopravce tak musí od začátku plnění smlouvy zajistit minimálně 40 % nízkopodlažních
vozidel, po roce plnění minimálně 50 % nízkopodlažních vozidel
a po čtyřech letech plnění smlouvy
minimálně 80 % nízkopodlažních
vozidel.
Všechny zmiňované autobusy
musí být vybaveny vnějším elektronickým informačním panelem, který bude umístěn vpředu
a na boku autobusu. Elektronický
informační panel musí zobrazovat

číslo linky IREDO, cílovou zastávku a nácestné zastávky spoje. Při
dobíhání na zastávku se cestující
mohou orientovat pomocí zadního elektronického panelu s číslem
linky IREDO.
Všechny autobusy, ať už stávající nebo nové, musí poskytovat
během cesty WIFI zdarma. Všechny
nově pořízené autobusy musí být
navíc vybaveny minimálně šesti
USB porty.
Do autobusů požadovalo vedení kraje také nové odbavovací
zařízení, u kterého mohou cestující využít několik možností
odbavení jízdních dokladů, jako
je odbavení platební kartou a přestupní papírové jízdenky pomocí
QR kódu.
Autobusy jsou vybaveny vnitřním elektronickým informačním
panelem – LCD monitorem. Ten

cestujícím během cesty bude zobrazovat nejen trasu jejich spoje,
nácestné zastávky, případné zpoždění autobusu, ale taky přestupy na další návazné spoje. Mezi
dopravními informacemi je také
možné zhlédnout reklamy propagující veřejnou dopravu v kraji
a doplňkové služby.
Dále Královéhradecký kraj požadoval do autobusů umístění informačních vitrín a schránek na letáky, které jsou určeny pro tištěné
propagační a informační materiály.
Díky tomu nikomu neuniknou novinky ve veřejné dopravě v kraji.
Během jízdy autobusu budou
nově hlášeny zastávky na trase

spoje, případné provozní informace k danému spoji. Cestující
už během cesty nemusí vyhlížet
z okénka a sledovat zastávku pro
výstup.
Všechny autobusy zajišťující autobusovou dopravu podle nových
smluv budou na zadním okně
polepeny jednotným vizuálním
označením – logotypem Veřejná
doprava Královéhradeckého kraje
společně s heslem „Propojíme vaše
cesty“. Logotyp bude také na přední části vozidla. Už na první pohled
tedy bude jasné, jaký autobus zajišťuje dopravní obslužnost pod
hlavičkou Veřejné dopravy Královéhradeckého kraje. |

„Příjemným zjištěním je skutečnost, že od začátku
plnění smlouvy dopravci nasadí do provozu mnohem
větší podíl nízkopodlažních vozidel, než bylo z naší
strany požadováno. Garantované bezbariérové spoje
najdou lidé vyznačené v jízdních řádech pomocí
symbolu vozíčkáře.“
Václav Řehoř, radní odpovědný za oblast dopravy
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Kraj podpořil
destinační společnosti
Krajští zastupitelé podpořili
sedm certifikovaných destinačních společností, které v regionu působí. Každá z krajského
rozpočtu získá formou dotace
částku 400 tisíc korun. Destinační společnost je organizace,
která zajišťuje koordinaci a spolupráci poskytovatelů služeb
cestovního ruchu v daném regionu. Snaží se zajistit udržitelný
rozvoj území, konkurenceschopnost na trhu i ucelenou nabídku
aktivit a spolupráci jednotlivých subjektů.

Nepřišlo vám některé
číslo U nás v kraji?
Magazín U nás v kraji vychází
každý měsíc v roce kromě srpna
a je distribuován do každé domácnosti v Královéhradeckém kraji.
Pokud jste aktuální číslo zpravodaje nedostali do schránky, volejte na telefonní číslo 495 817 111,
nebo nám napište na email: unasvkraji@kr-kralovehradecky.cz
nebo poštou na adresu: Tiskové
oddělení KÚ Královéhradeckého
kraje, Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové s heslem
REKLAMACE. Do zprávy uveďte vaši
adresu a my zařídíme nápravu.
Magazín si můžete přečíst v elektronické podobě také na webových stránkách Královéhradeckého kraje bit.ly/unvkonline.

InFoRmUjeme

Centrum pro digitální inovace pomůže
firmám v regionu ke konkurenceschopnosti
Projekt eDIH (European Digital Innovation HUBs), na němž
se podílejí subjekty z Královéhradeckého a Libereckého kraje, slaví
první úspěch. Společné konsorcium postoupilo mezi šest nejlepších kandidátů v České republice,
kteří budou žádat o finanční podporu přímo od Evropské komise.
Díky tomu vznikne špičkové centrum pro digitální inovace poskytující služby v oblasti hodnocení
smysluplnosti a návratnosti investic, pokročilých digitálních
dovedností, podpory při hledání
investorů a komplexní činnosti
při budování inovačního ekosystému a networkingu.
Konsorcium vzniklo před měsícem, kdy se sedm subjektů z Královéhradeckého a Libereckého

kraje, včetně Univerzity Hradec
Králové a Centra investic, rozvoje
a inovací, zavázalo ke spolupráci
na projektu eDIH, který má za cíl
pomáhat společnostem stát se
konkurenceschopnějšími, pokud
jde o jejich obchodní či výrobní
procesy, produkty nebo služby využívající digitální technologie.
Nedílnou součástí projektu budou kontaktní místa s řadou podpůrných služeb pro malé a střední podniky, umožňující přístup
k digitálním znalostem, technologiím, prototypovým řešením,
testovacím zařízením. Cílem konsorcia je pomoci všem zájemcům
rozvíjet svůj businessový a inovační potenciál s využitím umělé
inteligence a nejmodernějších IT
technologií z obou regionů.

„Služby plánovaného centra usnadní firmám přístup
k nejmodernějším technologiím a službám v oblasti
digitálních inovací, které umožní rozšíření nových
technologií (umělá inteligence, high performance computing, kyberbezpečnost) do firem. Velmi si vážím toho,
že se nám v krátkém čase podařilo navázat spolupráci
se sousedním krajem, a věřím, že společně přineseme
do regionů nové impulsy nejenom pro firmy, ale i pro školy a výzkumné
organizace.“
Pavel Bulíček, náměstek pro inovace, investice a IT

„Fungování eDIHu zvýší inovační potenciál obou krajů. Odborné znalosti, přístrojové vybavení a technické možnosti se
promítají do plánované nabídky
služeb eDIHu a úzce korespondují s plánem založení Krajského
inovačního centra KHK,“ doplňuje Jana Žaludová, RIS3 manažerka
Královéhradeckého kraje.
Každý ze zúčastněných subjektů hraje v rámci plánovaných činností svou nezastupitelnou roli.
Univerzity a výzkumné organizace nabídnou svůj technologický
a odborný potenciál, regionální
agentury a Národní klastrová iniciativa budou plnit roli prostředníků při hledání investorů, klientů a partnerů eDIHu.
Například Univerzita Hradec
Králové je v rámci projektu otevřena ke sdílení širokého spektra
techniky a služeb z oblasti AI a kyberbezpečnosti. Díky výkonné technice a odbornému týmu expertů se
UHK může podílet na využití počítačových simulací, strojovém učení
a využití neuronových sítí pro analýzu obrazu, automatizaci procesů
či multispektrálním monitoringu,
3D tisku a 3D skenování. |

Nebezpečným provozům vystavil krajský úřad stopku
Královéhradecký kraj se angažuje ve všech ekologických kauzách,
které hýbou Hradcem Králové. Krajský úřad v režimu výkonu státní
správy přispěl k uzavření čistírny
odpadních vod v Březhradu, chemické čistírny v Kuklenách i dekontaminačního a recyklačního střediska
DEKOS na Pražském předměstí.
Čistírnu v Březhradu není možné na základě rozhodnutí České
inspekce životního prostředí provozovat. Tomu ovšem předcházelo jednání krajských úředníků.
„Provozovatel usiloval o změnu
integrovaného povolení, což krajský úřad zamítl. Provozovatel totiž neprokázal, že stav zařízení je
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v řádném stavu, který by vyloučil
možnost ohrožení bezpečnosti
osob, majetku, životního prostředí
a dalších chráněných zájmů. Zařízení ale nikdy nebylo uvedeno
do plánovaného provozu, takže odtud žádné nebezpečí nehrozí,“ říká
náměstek hejtmana Pavel Bělobrádek odpovědný za oblast životního
prostředí.
Zamítavé stanovisko k žádosti
provozovatele vydal krajský úřad
v listopadu roku 2018. V následujícím roce rozhodla inspekce o zastavení provozu. Provozovatel nadále
usiluje o změnu integrovaného povolení, ale krajský úřad řízení zastavil pro nedoplnění žádosti.

Odbor životního prostředí
a zemědělství krajského úřadu
se dlouhodobě zabývá i druhým
zařízením téhož provozovatele
na území Hradce Králové – chemickou čistírnou odpadních vod
a odpadů v Kuklenách. V tomto
týdnu rozhodl, že záměr nakládat
v této lokalitě s nebezpečnými
látkami bude podroben celému
procesu EIA. Bez výstupů z tohoto procesu nelze vydat ani změnu integrovaného povolení, o níž
provozovatel usiloval. Jelikož ten
koncem loňského roku oznámil
ukončení činnosti v provozovně, bude nutné z čistírny odvézt
množství nebezpečných látek.

V současnosti nelze provozovat
ani Dekontaminační a recyklační
středisko DEKOS na hradeckém
Pražském Předměstí, protože krajský úřad v prosinci 2019 rozhodl
o zastavení provozu. Toto rozhodnutí potvrdilo v březnu 2020 Ministerstvo životního prostředí ČR.
„Na základě rozhodnutí krajského úřadu měl provozovatel zahájit
odvoz nebezpečného odpadu v rozsahu nejméně 400 tun měsíčně. Provozovatel svou povinnost nesplnil,
a tak krajský úřad rozhodl o uzavření provozu. V současnosti se v zařízení nachází ještě dva a půl tisíce
tun nebezpečných odpadů,“ dodává
náměstek Pavel Bělobrádek. |

InFoRmUjeme

Kraj dá svým nemocnicím na vyrovnávacích platbách přes
236 milionů korun
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo poskytnutí
vyrovnávacích plateb za plnění
závazku veřejné služby. Jedná se
o kompenzace za provoz ztrátových oddělení. Předpokládá se,
že navržená částka 236 milionů

korun se během roku ještě navýší.
Krajské nemocnice požadovaly
na rok 2021 vyrovnávací platby v celkové hodnotě 375 milionů korun.
Kraj má nemocnice v Trutnově,
Jičíně, ve Dvoře Králové nad Labem

„Skutečná výše ekonomických ztrát jednotlivých
oddělení bude ovlivněna mnoha faktory – například
výší tržního nájemného, novými kolektivními smlouvami nebo dopady nové úhradové vyhlášky. To vše
zohledníme při návrhu dalších kompenzací.“
Zdeněk Fink, radní pro zdravotnictví

Nemocnice

Ztráta v roce 2019

ZVS na rok 2021

on jičín

106 200 785 kč

66 799 645 kč

on náchod

163 105 023 kč

102 592 063 kč

on trutnov

84 044 411 kč

52 863 420 kč

městská nemocnice a.s.

22 170 123 kč

13 944 872 kč

375 520 341 Kč

236 200 000 Kč

Celkem
a v Náchodě, pod který spadá i nemocnice v Rychnově nad Kněžnou.
Nemocnice holdingu mají asi 1800
lůžek. Pracuje v nich kolem 3300
lidí. Smlouvy o závazku veřejné
služby a podmínkách vyrovnávací

platby má kraj s nemocnicemi uzavřené do roku 2025. Každoročně
jim kraj doplácí cca 260 milionů
korun. Ke ztrátovým oddělením
patří například chirurgie, interna
či pediatrie. |

Kulturu v Česku má restartovat více jak 8,2 miliardy korun
Královéhradecký kraj se připojil k iniciativě platformy Kreativní Česko, jejímž cílem je podpora
kultury a kreativního sektoru
v rámci připravovaného Národního plánu obnovy.
V letech 2021 až 2023 má
s restartem společenského a kulturního života v České republice
pomoci více jak 8,2 miliardy korun. Součástí návrhu Národního
plánu obnovy jsou také finanční
prostředky ve výši 4,5 miliardy korun, které by měly směřovat do regionů. Regionální i národní aktéři
v kulturní oblasti apelují na vládu,
aby se Národní plán obnovy schválil v původním znění. Pokud by
k jeho schválení nedošlo, kraje by
o tyto finance mohly přijít.
Ministerstvo kultury rozdělilo Národní plán obnovy v letech
2020 až 2023 do čtyř hlavních
oblastí. Nejvíce finančních prostředků má podle původního plánu směřovat na rozvoj regionální
kultury a kulturních a kreativních odvětví. Zhruba 4,5 miliardy
korun tak může putovat na regionální kulturní centra a rozvoj
regionálního kulturního a kreativního sektoru. Kraj by tak mohl

momentů například v galeriích
a muzeích po jejich opětovném
otevření,“ dodala náměstkyně
Martina Berdychová.
Finanční prostředky by se měly
využít na digitalizaci, technologickou modernizaci či internacionalizaci kulturních a kreativních
sektorů nebo investiční akce pro
divadla.
Součástí výzvy Za kreativní
Česko jsou kromě Královéhradeckého kraje také například Ústecký, Středočeský, Karlovarský nebo
Liberecký kraj. Výzva adresovaná

využít prostředky na předprojektovou a projektovou přípravu při
budování či obnově kulturních
center v regionu.
„Nejenom současná krize
ukázala potenciál práce s naším
kulturním dědictvím digitální
cestou. Mít možnost zhlédnout
divadlo nebo výstavu online je
možné, někdy i zábavné. Pokud
dalších 1,5 miliardy bude směřovat na modernizaci a digitalizaci
kulturního a kreativního sektoru,
můžeme se dočkat inspirativních

vládě České republiky má podporu také u statutárních měst,
mezi které v současnosti patří
například Brno, Olomouc, Plzeň,
Praha či České Budějovice. Královéhradecký kraj se k výzvě připojuje především proto, aby regiony
o možnou finanční podporu z národního plánu obnovy nepřišly.
Královéhradecký kraj každoročně podporuje kulturní činnost a obnovu památek v regionu
značnou částkou. V loňském roce
tato suma přesáhla 27 milionů
korun. |

„Koronavirová nákaza bohužel zastavila veškerý
společenský život. Již téměř rok je veškerá
kultura mimo provoz a tato skutečnost má drtivý
dopad na činnost všech umělců a organizátorů
kulturních akcí. Tímto útlumem značně trpí také
celková ekonomika naší země.
Připojením k výzvě Za kreativní Česko chceme
s dalšími klíčovými aktéry podpořit kulturní
a kreativní sektor, který má pro rozvoj celé České republiky značný
potenciál. Kromě toho, že je Královéhradecký kraj součástí platformy jako takové, funguje také jako hlavní ambasador mezi všemi
regiony České republiky, což v boji za záchranu kultury považuji
za velkou čest.“
Martina Berdychová,
náměstkyně pro oblast kultury a cestovního ruchu
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Nominujte povedené projekty z regionu na Stavbu roku
Každoročně vznikají v našem
kraji stavby, které si zaslouží pozornost veřejnosti. Upozornit
na ně má tradiční soutěž Stavba
roku Královéhradeckého kraje,
jejíž 18. ročník, který byl vyhlášen
na začátku února. Adepty na titul
mohou jejich investoři, projektanti i zhotovitelé přihlašovat až
do konce června.
Hlásit se mohou stavby všech
kategorií zkolaudované nebo s povoleným zkušebním provozem
během uplynulých tří let. Stavba
musí být zhotovena na území Královéhradeckého kraje. Výsledky letošního ročníku budou slavnostně
vyhlášeny koncem roku za účasti
krajského vedení.
Kategorie staveb a hodnocení je
následující:

Rozhledna velká Deštná
(autor David Stejskal)

1. Domy pro bydlení a rodinné
domy
2. Stavby občanské vybavenosti

Stavební úpravy a modernizace
v náchodské průmyslovce vyšly
na 25 milionů korun
Královéhradecký kraj ukončil stavební práce ve Střední průmyslové
škole stavební a Obchodní akademii
Náchod. Krajská investice za více
jak 25 milionů korun zajistila kompletní rekonstrukci elektroinstalace
a zdravotně technických rozvodů.
Celkové náklady uhradil Královéhradecký kraj ze svého rozpočtu.
„Stavební úpravy se týkaly
budovy školy na Pražské ulici
v Náchodě. Rekonstrukcí prošly
rozvody elektrické energie, a to
včetně kanalizace, sociální zařízení a kompletně jsme vyměnili
podlahové krytiny. Byl vybudován
bezbariérový přístup s novým výtahem. Celá investice vyšla na 25,3
milionu korun bez DPH a náklady
na rekonstrukcí kraj uhradil ze
svého rozpočtu,“ sděluje první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za oblast investic, inovací
a informačních technologií.
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie architekta Jana Letzela v Náchodě vznik-
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la v červenci 2019 splynutím dvou
škol. V současnosti sídlí v budově
na Pražské ulici v Náchodě. Stavební práce na rekonstrukci budovy
začaly na konci června loňského
roku a trvaly zhruba půl roku.
„Budovy krajských škol musíme
postupně modernizovat a pravidelně do nich investovat, abychom
žákům a pedagogům zajistili takové prostředí, které vyhovuje
současným hygienickým a bezpečnostním požadavkům. Zároveň
však pro ně chceme vytvořit podnětné studijní a pracovní prostředí, ve kterém se budou dobře cítit.
Zlepšování podmínek pro kvalitní
vzdělávání patří mezi naše priority,“ doplňuje náměstek Arnošt Štěpánek, do jehož gesce spadá krajské školství a sport.
Střední průmyslovou školu stavební a Obchodní akademii arch.
Jana Letzela v Náchodě ve školním
roce 2020/21 navštěvuje 345 žáků,
především z Broumovska, Náchodska či okolí Jaroměře. |

3. Stavby pro průmysl a zemědělství
4. Dopravní a inženýrské stavby
Porota určí v každé kategorii
jednu „Stavbu roku Královéhradeckého kraje 2021“ a udělí dvě čestná
uznání. Kterákoliv z uvedených cen
nemusí být na základě rozhodnutí
poroty udělena. V případě malého
počtu staveb přihlášených v jednotlivých kategoriích může porota
rozhodnout o sloučení dvou i více
kategorií v jednu. Porota může rozhodnout o udělení zvláštní ceny
v případě jedinečných vlastností
přihlášené stavby. Porota zároveň
vybere celkového vítěze bez ohledu
na kategorie.
Vedle Královéhradeckého kraje je pořadatelem soutěže Česká
komora autorizovaných inženýrů

a techniků činných ve výstavbě,
Český svaz stavebních inženýrů,
Svaz podnikatelů ve stavebnictví
a Česká komora architektů.
Propozici i přihlášku naleznete
zde: http://bit.ly/stavbaroku2021
V loňském roce získal ocenění jeden z nejnavštěvovanějších
turistických cílů v Orlických horách – nová rozhledna na Velké
Deštné. Čestné uznání získala
revitalizace Muzea východních
Čech v Hradci Králové, rekonstrukce kina Biograf Český ráj
v Jičíně, rekonstrukce mostu M3
v Safari Dvůr Králové a hradecké
schodiště Bono Publico. K udělení zvláštní ceny přesvědčila
odbornou porotu přestavba Základní školy Trivium Plus v Dobřanech. |

Z ReGIonU

Královéhradecký kraj znovu vyvěsí tibetskou vlajku
Na stožáru před budovou Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje znovu zavlaje tibetská vlajka. Královéhradecký kraj tímto
činem symbolicky vyjádří solidaritu s Tibeťany. Slavnostní vyvěšení vlajky se uskuteční 10. března
v 10.30.
„Ačkoliv se akce Vlajka pro Tibet koná jako vzpomínka na povstání tibetského lidu proti
represím a čínské politice znevýhodňující Tibeťany v jejich vlastní zemi, je potřeba ji chápat v širším smyslu, a to také jako symbol

vyjádření solidarity se všemi, kteří jsou utlačováni nedemokratickými politickými režimy. Současný vývoj ve společnosti ukazuje,
že i v naší zemi nachází totalitní
režimy své sympatizanty, proto
vnímám jako potřebné vyjádřit
jasný postoj ke svobodě a důstojnosti člověka,“ uvedl náměstek
Pavel Bělobrádek.
Královéhradecký kraj vyvěsil
tibetskou vlajku na oficiálním stožáru Krajského úřadu Královéhradeckého již pětkrát. Poprvé se tak
stalo v roce 2013, poté od roku 2017

se kraj k akci Vlajka pro Tibet připojuje pravidelně každý rok.
Mezinárodní kampaň Vlajka
pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě.
Jejím cílem je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv
v Tibetu. Kampaň se koná 10. března na výročí povstání Tibeťanů
proti čínské okupaci Tibetu v roce
1959, během kterého zemřelo přes
80 000 Tibeťanů. Česká republika se
ke kampani připojuje pravidelně
od roku 1996, kdy tibetskou vlajku
vyvěsila první čtyři česká města. |

Archeologové nalezli žárové hroby pod jičínskou nemocnicí
Na konci roku 2019 začala před
jičínskou nemocnicí plánovaná
přestavba vrátnice a lékárny. Před
stavebníky však prostor prozkoumali archeologové, kteří v hlíně
objevili stopy po lidském osídlení,
některé byly staré přes pět tisíc let.
V jihozápadním rohu nemocničního areálu byla kromě sídlištních
jam z období prvních zemědělců
potvrzena také přítomnost žárového pohřebiště z přelomu pozdní
doby bronzové a rané doby železné.
V té době platil striktní pohřební ritus, kdy do mělké jámy byla vložena
keramická urna, které říkáme popelnice. Ta byla naplněna popelem
s drobnými nespálenými kůstkami
zemřelého a překrytá další nádobou

mísovitého tvaru či kamenem. Velmi
často hrobový celek obsahoval přidané nádoby, ojediněle kovové milodary jako šperky. Ve výjimečně bohatých hrobech se počet nádob mohl
dostat až k desítkám kusů, nicméně
kontexty v Jičíně patří svou náplní
k těm běžně se vyskytujícím.
První zaznamenaný žárový hrob
byl částečně porušen stavbou, nicméně velkou část se nám podařilo
zdokumentovat. Do hrobové jámy
bylo vloženo několik kusů nádob,
které se nedochovaly v původním
stavu a byly snad tlakem zeminy
stlačeny do jedné vrstvy. Přesný počet nádob v tomto kontextu, nám
ukáže až laboratorní zpracování,
při kterém budou jednotlivé střípky

zpětně slepovány do původní podoby. Další ze čtyř nalezených hrobů
byl odebrán tzv. in-situ, což znamená, že do provizorní laboratoře
byl převezen blok zeminy s celým
hrobem a teprve poté došlo k jeho
pečlivé preparaci a dokumentaci.
V tomto hrobě bylo zaznamenáno
devět nádob v téměř kompletním
stavu. Hrob obsahoval pouze keramické milodary, z toho největší
nádoba (typu okřín) s popelem zemřelého byla překryta mísovitou
nádobou. Ležela na boku, což může
znamenat i pozdější lidský zásah
do hrobového kontextu. Zbylé dva
hroby byly bohužel značně poničeny a dochovaly se nám jen fragmenty nádob.

Pohřebiště z doby popelnicových polí v areálu nemocnice zaznamenal již archeolog Jan Filip
v 19. století, ten jej datoval do konce
doby bronzové, tedy začátků slezskoplatěnické kultury. Je tedy možné předpokládat, že výše zmíněné
hroby byly součástí téhož pohřebiště, které mohlo v minulosti čítat
až stovky hrobů. Podobně datované
pohřebiště lidu popelnicových polí
bylo nalezeno např. v Ostroměři,
Kopidlně, Pařezské Lhotě nebo Dobré Vodě. Vyhodnocení jičínského
materiálu však archeology stále
čeká, protože samotný archeologický výzkum v místě budoucího
nového vjezdu do nemocnice ještě
neskončil. | Dominika Schmidtová
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na pRavoU míRU

Projekt Bookstart – S knížkou do života

Omluva

Pod záštitou ministra kultury
Lubomíra Zaorálka zapojil Svaz
knihovníků a informačních pracovníků ČR prostřednictvím sítě
knihoven Českou republiku do mezinárodního projektu na podporu
čtenářské gramotnosti.
Projekt je zaměřen na rodiny
s malými dětmi. Rodiny s novorozenci a dětmi v předškolním věku
v zapojených obcích/knihovnách
získají slavnostní balíček od knihovny k počátkům čtení. Balíček obsahuje mimo jiné unikátní, pro projekt
vytvořenou knížku a metodiku pro
rodiče, jak s knihou pracovat.
Cílem projektu je přesvědčit co
nejvíce rodičů, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své
děti, je věnovat jim svůj čas a strávit
jej společně nad knihou (prohlížením, čtením, povídáním, zpíváním),

Vážení čtenáři,
musíme uvést na pravou míru
tři nepřesné informace, které
v minulém vydání U nás v kraji
vyšly. Na Chloumek vedla značená cesta z Lázní Velichovky,
ale nikoliv do Černošic, jak jsme
uvedli, ale do Černožic. Černošice
leží u Prahy a od Chloumku je to
hrubým odhadem 115 kilometrů
vzdušnou čarou, to by si poutníci
pěkně zašli. Rozhledna Žaltman
skutečně měřila 12 metrů, ale ta
stará. Nová vyhlídková věž je vysoká 25 metrů. A rozhledna na Vrcholu Šibeník nestojí 30 metrů
nad mořem, ale nad zemí. Za nepřesnosti se omlouváme a děkujeme všem pozorným čtenářům,
kteří nás na ně upozornili. |
Redakce U nás v kraji

a to od nejútlejšího věku.
Knihovny ukazují rodičům metodickou pomocí
i prakticky, jak to dělat
správně, a nabízejí další
podpůrné služby knihoven, například odborné
přednášky či prostor pro
sdílení s ostatními rodiči.
Cílem je dále zlepšení vztahu ke knize
a čtení u nejmladší generace a u rodičů pochopení významu čtenářských
dovedností pro rozvoj dítěte i jeho
úspěšnou budoucnost. Čtení příběhů
a pohádek je nejpřirozenější a nejzajímavější cesta za poznáním světa.
Do projektu se může bez ohledu na svou velikost zapojit každá
knihovna, která na základě dohody se svým zřizovatelem zakoupí
a následně předá dětem a jejich
rodičům zmíněné knižní sety a při-

praví pro ně následně dle
pravidel projektu další
pravidelná
setkávání
s programem.
Projekt je dlouhodobý
a obsahuje dvě fáze. První
knižní balíček je určený
do rodin s čerstvě narozenými miminky a pracuje
se s ním od věku tří let. Druhý je pro
děti od tří do šesti let a i jeho hlavní
součástí je kniha.
Čtenářská gramotnost je celoživotním procesem, který začíná narozením člověka. Dobře zvládnutá
čtenářská a matematická gramotnost silně souvisí nejen s úspěchem dítěte ve škole, ale i později
s jeho úspěšností na pracovním
trhu a v každodenním životě.
Vše o projektu naleznete
na www.sknizkoudozivota.cz. |

Mezinárodní soutěž Broumovská klávesa spouští registraci do 11. ročníku
Ve dnech 14.–16. května 2021
se v broumovském klášteře
uskuteční 11. ročník mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy do 17 let Broumovská
klávesa. Soutěž v těchto dnech
spouští registraci na svém webu
www.broumovskaklavesa.cz. Přihlášky je možné podávat až do
3. května 2021.
Národní kulturní památka broumovského kláštera přivítá účastníky
soutěže už pojedenácté. Soutěž je určena pro čtyři věkové kategorie, pro
každou z nich je jednokolová. K online registraci se mohou přihlásit

klavíristé do 17 let na úvodní straně
webových stránek soutěže. Přihlášky
je možné podávat do 3. května 2021.
„Pevně věříme, že se letošní soutěž Broumovská klávesa uskuteční
v nezměněném formátu a daném
termínu. Nicméně pokud by tomu
okolnosti bránily, budeme se snažit být maximálně kreativní a ﬂexibilní, abychom umožnili konání
celé akce, samozřejmě při dodržení
veškerých možných opatření proti
šíření koronaviru,“ uvedl umělecký
ředitel soutěže, koncertní pianista
Ivo Kahánek, který usedne i v odborné porotě.

„Všechny přípravy směřujeme
na květnový termín a doufáme, že
se nám soutěž v plánovaném termínu podaří uskutečnit. Současná situace, kdy se téměř zastavil kulturní
život, je pro mladé klavíristy velmi
těžká, ztrácí běžné koncertní návyky i přímý kontakt s učiteli a vrstevníky. Proto je chceme především
motivovat a ukázat, že i v tak těžké
době má smysl připravovat se a nevzdávat se svých cílů a snů,“ řekla
za organizátory manažerka soutěže
Tereza Kramplová.
Vítězové čtyř kategorií, rozdělených dle věku, získají nejen fi-

nanční odměny, ale především
možnost vystoupit živě před publikem, a to na letním hudebním
festivalu Za poklady Broumovska,
na Slavnostním koncertu v pražském Rudolfinu na podzim 2021
a také společně se Západočeským
symfonickým orchestrem Mariánské lázně.
Mezinárodní klavírní soutěž Broumovská klávesa vznikla
v roce 2011. Jejím cílem je pořádání soutěže pro děti a mládež s patřičnou odbornou platformou
v široké mezinárodní působnosti. |

Výroční cena ČASovaná bota zná vítěze, uspěl tým z Hradce Králové
Modrý Pomeranč, spolek Salinger z Hradce Králové, získal hlavní
cenu v kategorii Tým roku na udílení výročních cen ČASovaná bota
2019. Tyto ceny vyhlašuje Česká
asociace streetwork za přínos v sociálních službách, které pomáhají
dětem a mládeži od 7 do 21 let.
„Děkuji každému jednotlivému
členovi z hradeckého týmu za každodenní práci a nasazení. Jejich
činnosti směrem k dětem a mla-
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dým lidem i pomoci těm, co se nacházejí v obtížné situaci a nikoho
nemají, si nemírně vážím. Upřímně gratuluji celému týmu k získání hlavní ceny,“ uvedla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová.
Výroční ceny vyhlašuje Česká asociace streetwork a oceňuje
jimi pracovníky i zařízení v oboru
nízkoprahových programů sociálních služeb. Mezi hlavní kritéria
výběru patří odbornost práce, mi-

mořádný počin v oblasti nízkoprahových programů nebo za dlouhodobý přínos.
Hradecká Organizace Modrý
pomeranč prostřednictvím tří
ambulantních programů pracuje
s dětmi a mladými lidmi ve věku 7
až 21 let, kteří jsou z Hradce Králové. Svým klientům poskytuje profesionální péči, zajímavé nápady
a projekty, učí je zodpovědnosti
za své chování a jednání, pomá-

há jim v posílení samostatnosti
a schopnosti zapojit se do běžného
života. Své služby poskytuje v rámci třech nízkoprahových klubů
na Moravském Předměstí v Hradci Králové, v přirozeném prostředí dětí a mladých lidí (na ulicích,
v parcích, hřištích) a také v online
prostředí prostřednictvím sociální sítě Facebook. Organizují například akce City Jam a Orange FreeSpace. |

náZoRy ZaStUpItelů

Zastavme propad vzdělanosti!
Přes 20 let jsem
učila na gymnáziu
a připravila ke studiu na vysokou
školu řadu studentů. Snad proto mě
čím dál více znepokojuje, že učitelé a rodiče s dětmi stále neznají reálnou koncepci návratu
dětí do škol. Nejrychleji se potřebují
vrátit žáci 9. tříd, kteří zatím ani nevědí, jak budou vypadat jejich zkoušky na střední školy. Podobně jsou
na tom i maturanti.
Prohlubuje se apatie žáků sedících den co den u počítače při

on-line výuce, ztrácí se každodenní návyky, chybí sociální kontakt,
u počítače tak dlouho neudržíte
pozornost.
Volám po reálné koncepci
a konkrétním datu postupného
návratu do škol!
Volám po urychleném očkování
pedagogů a zabezpečení ochrany
dětí rouškami a respirátory!
Zastavme propad vzdělanosti
budoucí generace, je to nutné pro
naši republiku!
Jana Drejslová (ODS+STAN+VČ)

Kraj by měl i přes dílčí pochybnosti dál
podporovat mládežnický fotbal
Fotbalový turnaj dětí a mládeže
Ondrášovka
cup má potíže,
půlm ilion ovo u
dotaci přezkoumává Královéhradecký kraj. Ale i přes potenciální
pochybení konkrétních osob jsem
přesvědčen, že turnaj, kterého se
každoročně účastnily tisíce dětí,
by měl být zachován a i Královéhradecký kraj by na něj měl dál
přispívat.
Ovšem je nutné se ještě nad
rámec nastavených kontrolních
mechanismů možná intenzivněji
věnovat nakládání s přidělenými
finančními prostředky.
Všechno má širší rámec – stejně jako tento turnaj i obecně český
fotbal je nutno očistit a kontrolovat. Dá se očistit jen tak, že v něm
budou ve vrcholných funkcích
fungovat lidé s patřičnými znalostmi a také s mravními předpoklady. Jen tak může český fotbal vy-

hrát sám nad sebou. Mimochodem
fotbalové prostředí znám, jako
činovník jsem se v něm pohyboval
téměř 20 let a mám za sebou tu nejméně vděčnou práci bafuňáře –
shánění a rozdělování finančních
prostředků pro klub s desítkou
družstev od přípravek až po muže
pro zajištění jejich téměř každodenního fungování.
Od letošních krajských voleb
jsem i členem výboru pro sport
krajského zastupitelstva. I zde chci
hlavně hledat cesty pro intenzivní
zajištění sportovního vyžití a prosazovat získávání a transparentní
rozdělování finančních prostředků pro nadějné i nadšené sportovce z řad dětí a mládeže. V době
pandemie, kdy většina dětí přišla
o možnost sportovního vyžití, je
naším úkolem hledat cesty, jak co
nejvíce podpořit všechny možné
formy pohybu dětí i dospělých.
Jan Jarolím (ANO 2011)

Jste skvělí, děkuji za pomoc
Koronavirová
situace je stále
vážná. Vidíme to
všude kolem sebe
a bohužel ani
mně osobně se
nákaza nevyhnula, i přes veškerá opatření a opatrnost. Musíme tedy dělat vše, co je
v našich silách, abychom to zvládli. K tomu pomůže nejen osobní
zodpovědnost každého z nás, ale
také solidarita a podání pomocné
ruky tam, kde je nejvíce potřeba.
Tím místem jsou momentálně
nemocnice.
Situace v náchodské nemocnici
je doslova kritická, a to již několik
týdnů. Vzhledem k vyčerpání kapacity covidových lůžek jsme byli
v polovině února nuceni část stabilizovaných covid+ pacientů transportovat do jiných nemocnic, aby
náchodská nemocnice byla schopná nadále poskytovat potřebnou

péči a přijímat nové pacienty. S tím
souvisí i potřeba personálního posílení nemocnice.
Již před měsícem jsme vypustili
výzvu směrem k občanům, zda by
byli ochotni jako dobrovolníci vypomoct v náchodské nemocnici.
Během 24 hodin zareagovalo více
než 40 dobrovolníků, k dnešnímu
dni máme již „akceschopnou“ skupinu čítající 80 jmen, kteří jsou připraveni všeho nechat a v nemocnici vypomoci, když to bude třeba.
Jsou mezi nimi lidi ze všech oborů
a funkcí, kteří chtějí přiložit ruku
k dílu.
Děkuji všem, nesmírně si vážím
vaší ochoty a obětavosti, stejně tak
i práce profesionálních zdravotníků, kteří jsou mnohdy na hraně
svých sil. Věřím, že společně vše
zvládneme. Držte se!
Jan Birke (Spolu pro kraj)

Čekat už nemůžeme!
Stav ve společnosti nás Čechy,
jako kreativní národ, nutí dělat neobvyklá rozhodnutí. Je důležité,
že zajeté nefunkční vzorce hodláme měnit. Opouštíme slepé uličky.
Velké správní celky prostě ze
své podstaty nejsou schopny svou
pružností konkurovat pružnosti viru. Naše státní správa je stále
neskutečně pomalá v reakcích
na vyhovění potřeb občanům.
V restrikcích je to ale pravý opak
(uzavírky okresů do druhého dne
atd.). Pomalost Evropské unie třeba
ve schvalování vakcín dokonce kritizuje i sama EU. Nepomohla nám

na jaře s rouškami, nepomohla ani
nyní s vakcínami.
Vítám opuštění cesty centralizovaných, paušalizovaných rozhodnutí vlády. Je potřeba vše řešit detailněji, aby mohly začít fungovat
konkrétní oblasti života. Kadeřnictví s kadeřníky a zákazníky, školy
s dětmi a učiteli, zdravotnictví s lékaři a pacienty atd. Z těchto názorů
a pohledů vědců je třeba vycházet
v rozhodnutích na úrovních starostů, primátorů, hejtmanů.
Ukažme, že umíme vyselektovat
jen rozumná opatření a dokážeme
je dodržovat. Přeci si české soukromé podnikání v naší krásné zemi
úplně nezničíme.
Andrea Pajgerová (SPD)

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

Více informací naleznete na: www.kr-kralovehradecky.cz
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SoUtĚŽní kŘíŽovka
Vyluštěte křížovku a soutěžte s námi o dárek. Zašlete nám tajenku do 19. března 2021 na e-mail: krizovka@kr-kralovehradecky.cz, nebo poštou na adresu:
Tiskové oddělení KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ s heslem „KŘÍŽOVKA“. Třem vylosovaným výhercům
pošleme dárek, proto nezapomeňte uvést svoji adresu. Zasláním odpovědi souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů, a to do vydání následujícího
čísla U nás v kraji. V případě vylosování vaší správné odpovědi pak souhlasíte i se zveřejněním svého jména a bydliště v následujícím čísle U nás v kraji.
Výherci minulého kola jsou: Věra Matějková (Hajnice), Alena Havelková (Hradec Králové) a Josef Červenka (Dvůr Králové nad Labem).

V modernizaci náchodské nemocnice bude kraj pokračovat
Na nedávno dokončenou dostavbu
a modernizaci Oblastní nemocnice
Náchod, která se stala největší investicí v historii Královéhradeckého kraje, naváže další etapa. Krajská rada
schválila vyhlášení výběrového řízení
na zpracovatele projektové dokumentace. Předpokládaná hodnota zakázky
je 27 milionů korun bez DPH.
Druhá etapa spočívá v demolici
pavilonu E a výstavbě nového a dále
adaptaci pavilonu D a výstavbě nového
spojovacího koridoru. Celkové investiční náklady se odhadují na 580 milionů korun bez DPH.
„Demolice a následná výstavba
pavilonu E a rekonstrukce budovy D

nám umožní zajistit nejlepší možnou
péči pro občany kraje. Zároveň i kvalitní a moderní pracovní prostředí
pro lékaře a zdravotnický personál.
Nemocnice by měla splňovat co nejvíce pasivní standardy dle moderních
trendů a tím být šetrná k životnímu
prostředí,“ říká první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za oblast inovací, investic a informačních
technologií.
Nový pavilon E by měl mít osm
pater s maximální užitnou plochou 12 800 m2, v níž bude umístěné především celé interní oddělení
z horního areálu (lůžková část, JIP
a interní ambulance), dialýza, část

dětského oddělení, urologie, onkologie, cytostatika. Dále zde nalezne
místo technické zázemí, chybějící
sklady a šatny, lékárna a archiv.
Do adaptovaného pavilonu D se
předpokládá přestěhování převážné
části laboratoří, jako je biochemie,
mikrobiologie, patologické laboratoře, cytologie a transfuzní stanice s návazností na hematologické laboratoře v pavilonu C.
„Po realizaci druhé etapy modernizace se celý horní areál náchodské
nemocnice přestěhuje do dolního
a dojde tak ke sjednocení a propojení všech provozů. Díky tomu vznikne
komplexní areál přívětivý pro paci-

enty a efektivní při využití personálu.
Dojde ke zkrácení vzdáleností a eliminaci nežádoucích přesunů pacienta sanitou mezi odděleními,“ doplňuje radní Zdeněk Fink odpovědný
za oblast zdravotnictví a dodává, že
roční úspora provozních nákladů se
odhaduje až na 34 milionů korun.
Financování projektové přípravy
druhé etapy již schválilo krajské zastupitelstvo na svém prosincovém
zasedání. Součástí projektové dokumentace bude i zajištění veškerých
nutných průzkumů, vypracování
energetických posudků a dalších
studií a také autorský dozor při realizaci záměru. |

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: 19. 3. 2021

12

