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Slovo hejtmana
Vážení
spoluobčané,
máme za sebou
májové dny, kdy
jsme si připomínali 76. výročí
konce 2. světové
války a doufám také to, že odvahy
je potřeba každý den i v době míru,
abychom svou pohodlností a přijímáním svobody jako samozřejmosti nedali prostor vyrůst novým diktaturám, které by nás o ni pozvolna
a kradmo zase připravily.
Také máme za sebou další nesmělé
kroky návratu k normálu. Zatíženost našeho kraje epidemií je minimální a jsme nejproočkovanějším
regionem co do počtu osob na 1000
obyvatel podle místa bydliště.
Pokračujeme v postupném návratu
k obyčejným, a přesto v posledních
měsících pro nás tak vzácným,
věcem. Jde to někdy stěží, po tak
dlouhé době izolace nepodlehnout
euforii ze znovunabytých možností, je třeba však myslet na to, že
je toho před námi ještě hodně co
dohánět a v té souvislosti i na to, že
podmínkou možností je odpovědnost. Dělejme to tedy s optimismem, ale také s rozumem.
A rád bych věřil tomu, že další
kroky k normálu budou provázeny i rozumným uvažováním těch,
kteří nastavují podmínky jejich
uvolňování.
Čeká nás období nejdelších dnů
a nejkratších nocí v roce. V červnu
oslavíme Mezinárodní den dětí, Den
otců a třeba také Den armády ČR.
Určitě stojí za připomínku či oslavu.
Ale věřím, že dnes si mnohem více
uvědomujeme, že oslavou je každý
den, který prožijeme ve zdraví,
radosti, s úspěchem a s láskou.
Přeji Vám takových dnů v letošním
červnu co možná nejvíce!
Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

červen 2021

Galerie moderního umění získala
jedinečnou sbírku uměleckých děl

Galerie moderního umění v Hradci Králové se zařadila mezi nejprogresivnější galerie v České republice.
Podařilo se jí získat unikátní sbírku uměleckých děl Karla Tutsche čítající 800 položek. V oblasti výtvarného
umění je kolekce jednou z nejvýznamnějších sbírek v novodobé historii sběratelství u nás. Galerie za díla
zaplatila 12 milionů korun, 8 miliony přispěl její zřizovatel, Královéhradecký kraj. | Pokračování na straně 6

Dvorská nemocnice dostane nové sály
Královéhradecký kraj přislíbil financování nástavby se
dvěma novými operačními sály
na stávající budově laboratoří
v Městské nemocnici Dvůr Králové nad Labem.
„Po více než čtyřech letech
dohadů se vedení kraje rozhodlo

pro tuto investici. Osobně jsem
se kvůli ní účastnil řady jednání
a jsem proto rád, že jsme se takto
rozhodli. Vážím si toho, že pan
Jiří Hlavatý náš záměr podpořil
finančním darem minimálně
ve výši 20 milionů korun,“ říká
hejtman Martin Červíček.

Dva stávající operační sály dvorské nemocnice slouží pro tamní
chirurgii a urologii a jejich provoz
funguje v režimu 24 hodin denně.
Poslední úpravy se ale uskutečnily
před čtyřiceti lety, a tak současný
stav neodpovídá potřebám moderní
medicíny. | Dokončení na straně 3
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Očkování v Královéhradeckém kraji zrychluje
První dávku vakcíny proti
covid-19 v kraji dostala už téměř
polovina z 450 tisíc obyvatel kraje
starších 18 let. Očkování v kraji
zrychluje v závislosti na větším
množství vakcíny, které stát dodává v týdenních závozech.
Díky zvyšujícím se počtům
týdenních závozů vakcín očkování v kraji zrychluje. Do poloviny května zde zdravotníci
vyočkovali celkem přes 230 tisíc
dávek. Minimálně první dávkou
bylo očkovaných na 160 tisíc
osob. Nadále platí předpoklad, že
s objemem vakcín, který do kraje
dorazí v následujících týdnech,
budou do léta tři čtvrtiny obyvatel regionu naočkované.
Královéhradecký kraj je nejvíce
proočkovaný region ČR co do počtu osob na 1000 obyvatel podle
místa bydliště.
V regionu se očkuje na desíti
očkovacích místech (viz tabul-

ka). Do očkování se zapojují
také praktičtí lékaři. Ti ve svých
ordinacích do poloviny května
vyočkovali už přes 30 tisíc dávek
a kraj jim bude nadále poskytovat
co nejvíce dávek vhodných typů
vakcín (tj. AstraZeneca, Moderna
a Johnson & Johnson).
Epidemie ustupuje
Epidemická situace v regionu
se nadále zlepšuje. Dokazuje to
rozdíl týdenních přírůstků nových případů nákazy, kdy v květnu
v kraji přibyly v průměru dvě stovky nových případů za týden, zatímco na přelomu února a března
za sedm dní testy v kraji odhalily
přes 5000 nově nakažených.
Od začátku pandemie podle
oficiálních čísel na 1000 obyvatel
v kraji 188 z nich prodělalo covid-19. Z Královéhradeckého kraje
to činí nejpromořenější region
v celé republice. |

Kde se očkuje:
Fakultní nemocnice Hradec Králové
ON Náchod, přízemí pavilonu K
ON Jičín – pavilon operačních oborů – chirurgická ambulance
ON Trutnov – budova interny, budova gynekologie, budova
onkologie a ortopedie
Nemocnice Broumov, přízemí hlavní budovy
Hořice – Levitovo centrum následné péče
Nemocnice Vrchlabí, hlavní budova
Jaroměř – EDUMED, budova polikliniky
MN Dvůr Králové n. L. – multifunkční budova
Společenské centrum Rychnov nad Kněžnou
Ordinace praktických lékařů

Informace k očkování proti covid-19: kr-kralovehradecky.cz/ockovani

Jak se registrovat a zarezervovat si očkování
Postupně se otevírají další věkové kategorie pro očkování proti
covid-19. V době uzávěrky tohoto čísla byl předpoklad takový, že
od června se lidé budou moci registrovat bez omezení. Sledujte
proto web Ministerstva zdravotnictví ČR nebo Královéhradeckého
kraje pro aktuální informace.
V ČR se očkuje vakcínami od firem Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna
a Johnson & Johnson. Všechny tyto vakcíny připravují náš imunitní systém
k tomu, aby poznal virus covid-19 a začal se proti němu bránit.
Přihlášení je možné skrze Centrální rezervační systém na stránkách

registrace.mzcr.cz

Kde se v Královéhradeckém kraji můžete nechat očkovat, zjistíte na adrese

kr-kralovehradecky.cz/ockovani

Přihlášení k očkování předcházejí dva kroky: registrace a rezervace.
V případě, že si s něčím nevíte rady, zavolejte na krajskou infolinku

495 817 110, v provozu je ve všední dny od 9 do 14 hodin.

Další informace naleznete na:

koronavirus.kr-kralovehradecky.cz
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a) REGISTRACE
1.
2.
3.
4.

Zadejte na webu registrace.mzcr.cz své telefonní číslo.
Na telefonní číslo vám přijde PIN 1.
PIN 1 zadejte do systému a poté se vám otevře formulář.
Vyplňte osobní údaje (rodné číslo = číslo pojištěnce), vyberte si
preferované očkovací místo.
5. Potvrďte uvedené osobní údaje a odešlete žádost.

b) REZERVACE
1. Po dokončení registrace vám během několika dnů přijde SMS s
PIN 2 a výzvou k provedení rezervace na webu rezervace.mzcr.cz
2. Pomocí rodného čísla (= číslo pojištěnce) a obdrženého PIN 2 si
vyberte vyhovující termín, který si zarezervujte.
3. Termín pro druhé očkování vám systém automaticky přidělí na
stejném očkovacím místě.
Pokud z jakéhokoli důvodu neprovedete rezervaci do 72 hodin, systém vás
vrátí zpět do registrace a čekáte na novou SMS zprávu s výzvou z očkovacího
místa. Vráceni do registrace můžete být maximálně 3x, poté registrace zaniká
a musíte se zaregistrovat znovu.

INVESTICE

Dostavba náchodské nemocnice je blíž. Kraj vybral projektanta
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod bude
pokračovat druhou etapou. Z výběrového řízení vzešel projektant
nového pavilonu E a adaptace pavilonu D. Investice za zhruba 580
milionů korun umožní sjednocení a propojení všech provozů. To
přinese větší komfort pacientům
i personálu a úspory provozních
výdajů.
Kraj již v náchodské nemocnici postavil dva nové pavilony J
a K. Nyní plánuje zbourat pavilon
E v jejich sousedství a vybudovat na jeho místě nový objekt.
Do něj se následně přestěhují

zbylá oddělení z horního areálu
nemocnice.
„Modernizace náchodské
nemocnice bude pokračovat
druhou etapou, která zajistí, že
všechny lékařské obory budou
fungovat v jediném kompaktním
areálu. Díky tomu poskytneme
pacientům větší komfort a dosáhneme nemalých provozních
úspor,“ říká hejtman Martin
Červíček.
„Pavilon E je nejstarší stavbou
v celé nemocnici a dnes je už
ve velmi špatném stavebně-technickém stavu. Nahradit by ho
měl nový pavilon, v němž bude

umístěné celé interní oddělení
z horního areálu, dialýza, část
dětského oddělení, urologie,
onkologie a cytostatika. Bude zde
také technické zázemí, chybějící
sklady, šatny a archiv,“ popisuje
první náměstek Pavel Bulíček
odpovědný za oblast inovací, investic a informačních technologií.
Náplní druhé etapy modernizace bude vedle demolice a výstavby nového pavilonu E také
adaptace stávajícího pavilonu
D, kam se přesunou laboratoře
a transfuzní stanice.
Za kompletní projektovou
dokumentaci a autorský dozor

zaplatí kraj 22,5 milionu korun
bez DPH. Fyzicky by druhá etapa
mohla začít v roce 2022. Skončit
by pak měla do roku 2024. Předpokládané investiční náklady
jsou 580 milionů korun bez DPH.
Vedení kraje odhaduje snížení
nákladů na personál a dopravu
mezi areály až na 34 milionů
korun ročně.
První etapa modernizace Oblastní nemocnice Náchod za 1,4
miliardy korun začala v polovině
roku 2018 a skončila na podzim
loňského roku. Nově postavené
pavilony J a K postupně začínají
sloužit svému účelu. |

Královédvorská nemocnice dělá 1500 operací ročně. Dostane nové sály
Dokončení ze strany 1
„Problémem je zejména dispoziční řešení stávajících operačních
sálů, které neumožňuje oddělení
takzvaného špinavého a čistého
provozu. Nelze plnit hygienické
požadavky. Výstavba nových sálů
je tak opodstatněná a do budoucna taková investice garantuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči
pro obyvatele spádové oblasti,“ vysvětluje první náměstek hejtmana
Pavel Bulíček odpovědný za oblast
inovací, investic a informačních
technologií.

Dva nové operační sály mají
vzniknout v nástavbě budovy
laboratoří, která bude propojena
s hlavní budovou nadzemním
spojovacím krčkem. V navrženém
druhém nadzemním podlaží
budou vedle sálů také prostory
sterilizace a provozní zázemí.
Ve třetím podlaží bude technické
zázemí.
Záměr má platné stavební
povolení a na jeho financování
přislíbilo krajské vedení vyčlenění 95 milionů korun v rámci
Fondu rozvoje a reprodukce

Laboratoře nemocnice ve Dvoře Králové, na kterých vyroste nástavba pro operační sály.

Královéhradeckého kraje. Stavba
by mohla začít letos na podzim

a práce by měly trvat zhruba
jeden rok. |
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Nová koncepce se zaměří na nedostatek lékařů a sester
i na další spolupráci všech nemocnic v regionu
Novou koncepci zdravotnictví Královéhradeckého kraje
pro období 2021–2025 schválilo
vedení kraje. Dokument analyzuje zdravotnickou péči v regionu,
odhaluje případné hrozby i silné
stránky. V jedenácti bodech také
shrnuje hlavní úkoly pro rozvoj
zdravotnictví v kraji. Jedním
z nich je důraz na řešení nedostatku lékařů a sester v nemocnicích.
„Úkolem nové koncepce zdravotnictví je především určit směr,
jakým se zdravotnictví v regionu
bude v následujících letech ubírat a co je důležité pro jeho další
rozvoj. Zároveň koncepce pojmenovává největší hrozby v této
oblasti, mezi něž se řadí především nedostatek zdravotníků jak
v nemocnicích, tak v praktickém
lékařství. Je důležité, že oproti

předchozím koncepcím uvažuje
nová koncepce o krajském zdravotnictví jako o celku a zahrnuje
veškeré zdravotnictví v regionu
včetně Fakultní nemocnice
Hradec Králové,“ říká radní pro
zdravotnictví Zdeněk Fink.

ré rovnocenně pomůžou potřebám pacientů a zlepší postavení
pracovníků ve zdravotnictví, ale
i v systému sociálních služeb. Klíčovým problémem zdravotnictví
nejen v kraji, ale i v celé republice, je nedostatek personálu.

Úkolem nové koncepce zdravotnictví je především určit směr, jakým se zdravotnictví v regionu bude v následujících letech ubírat a co je
důležité pro jeho další rozvoj.
Zdeněk Fink, radní kraje

Jedenáct rozvojových strategických bodů sestavili autoři
koncepce zdravotnictví bez
určení jejich pořadí. Všechny
z nich lze pokládat za snahy, kte-

„Nejvíce chybí zdravotní sestry
v nepřetržitém lůžkovém provozu. Pokud jde o lékaře, schází
především praktičtí lékaři pro
děti a dorost a v dětské psychi-

atrii, ale ohroženo je i celé dětské
lékařství, porodnictví a mnoho
dalších oborů,“ uvádí autor krajské koncepce zdravotnictví Leoš
Heger a navrhuje možné řešení:
„Kritický nedostatek sester je
možno měnit jedině řadou provázaných opatření, a to posílením
školských základen pro výuku
nových sester, snížením pracovních nároků zapojením (nižších)
pracovních sester a také zvýšením mezd,“ doplňuje Heger.
Nedostatek lékařů by měla
změnit užší spolupráce kraje
a Fakultní nemocnice Hradec
Králové v oblasti vzdělávání tak,
aby bylo možné jednodušší části
vzdělávacího programu absolvovat v menších akreditovaných
nemocnicích a s postupným
nabýváním zkušeností poté
na větších pracovištích. |

Kompletní znění krajské koncepce naleznete na webových stránkách kraje: kr-kralovehradecky.cz/koncepcezdravotnicvi

Bydžovští středoškoláci dokázali smontovat tatrovku pro silničáře
Středoškoláci z odborné
školy technické a řemeslné Nový
Bydžov pod vedením odborných
mistrů úspěšně sestavili ze stovek
dílů plně funkční vozidlo Tatra
Phoenix.
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„Zapojení novobydžovské školy
do projektu obohatilo nejen její
výuku, ale pro kluky a děvčata to
musel být i velký zážitek. Dokázali
postavit opravdový nákladní vůz.
Věřím, že při práci získali spoustu
nových zkušeností a dovedností.
Podobné aktivity ve školách vítám,
do procesu vzdělávání přinášejí
prvky přímo z praxe,“ řekl náměstek Arnošt Štěpánek odpovědný
za krajské školství.
V srpnu loňského roku zakoupila společnost Údržba silnic
Královéhradeckého kraje od společnosti Tatra Truck kompletní
sadu náhradních dílů pro montáž
automobilu Tatra Phoenix E6 T158
za necelých 2,9 milionu korun, kterou předala novobydžovské škole.
„Sestavení Tatry Phoenix bylo
pro naše žáky opravdovou výzvou
a pro jejich budoucí praxi velkou
zkušeností. V rámci výuky už

nějaké zkušenosti se sestavováním
menších vozidel mají, ale účastnit
se tohoto projektu byla velká příležitost zkusit něco nového. Jsem rád,
že jsme mohli spolupracovat s tradičním českým výrobcem a věříme,
že tato spolupráce není poslední,“
doplnil ředitel školy Vladimír Blažej s tím, že hlavní koordinátorka
projektu přizvala školu i ke spoluvytváření dalších projektů.

Dokončenou tatrovku využije
společnost Údržba silnic Královéhradeckého kraje. Během zimních měsíců pomůže při údržbě
silnic na okruhu Trutnov – Horní
Malá Úpa – Pec pod Sněžkou –
Horní Albertice. V létě poslouží
pro běžnou údržbu s možností
připojení přívěsu do soupravy
například pro přepravu materiálu
a techniky. |

AKTUALITY

V Tmavém Dole finišuje stavba nové budovy domova důchodců
Podle plánu pokračuje výstavba nového oddělení Domova
důchodců v Tmavém Dole, ve kterém vznikne 83 supermoderních
lůžek pro klienty se sníženou soběstačností z důvodu onemocnění
Alzheimerovou a ostatními typy
demencí. Stavební práce skončí
v srpnu a Královéhradecký kraj
za ně zaplatí 158 milionů korun.
„Nová budova domova pro seniory splňuje ty nejpřísnější požadavky
na materiálně-technické standardy
podle doporučení ministerstva sociálních věcí a zároveň bude vybavena
nejmodernějšími rehabilitačními
pomůckami pro hendikepované
klienty,“ sdělila náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná
za sociální oblast.
V současné době je dokončena
fasáda nového objektu a dělníci

pokládají podlahové krytiny,
montují umyvadla i toalety
a obkládají vnitřní prostory.
„Souběžně se stavebními pracemi
přijímáme nabídky do veřejné
zakázky na vnitřní vybavení
domova. Vybraný dodavatel musí
dodržet lhůtu deseti týdnů na do-

dání požadovaného vybavení
domova,“ doplnila náměstkyně
Berdychová.
Domov důchodců v Tmavém
Dole patří k největším domovům
na Trutnovsku a výstavba nového
oddělení výrazně zlepší kvalitu
poskytovaných služeb pro osoby

starší 65 let, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu
potřebují pravidelnou pomoc. Nyní
domov disponuje 100 lůžky a otevřením nového oddělení se celková
kapacita zvýší o 56 lůžek. Na stavbu
za 158 milionů korun včetně DPH
poskytlo dotaci 65 milionů korun
ministerstvo práce a sociálních věcí
a přes 93 milionů financuje Královéhradecký kraj ze svého rozpočtu.
Kraj aktuálně realizuje čtyři
stavby domovů pro seniory, a to
v Tmavém Dole, Opočně, Borohrádku a Žacléři. Vznikne tak 206
moderních lůžek pro seniory a klienty s Alzheimerovou chorobou.
Celkové náklady dosáhnou zhruba
533 milionů korun, kraj na realizaci staveb získal dotaci ministerstva
práce a sociálních věcí ve výši 206
milionů korun. |

Vlčích útoků přibývá. Komise řeší, jak pomoci chovatelům
Od roku 2016 kraj vyplácí
chovatelům náhrady škod způsobených vlky na hospodářských
zvířatech. Zejména chovatelé
na Broumovsku a Trutnovsku
v posledních letech hlásí nárůst
škod. Jen za letošek kraj chovatelům vyplatil 767 tisíc korun, loni
částka přesáhla 1,6 milionu.
Vzniká tak napětí mezi zájmy
ochrany přírody a hospodařením
v krajině. Rada kraje proto zřídila

odbornou komisi, která má hledat
kompromis mezi zájmy chovatelů
a ochranou zvláště chráněných
živočichů, mezi které vlk patří.
„Naším cílem je hledat systémová řešení, jak zabránit škodám
a utrpení hospodářských zvířat
v souladu s ochranou, kterou
vlci mají. Každý nový útok spory
vyostřuje a přibývá hlasů, které
volají po úplné likvidaci vlků. To je
extrémní řešení stejně jako vše ho-

dit na hospodáře a nechat je v tom
samotné. Je třeba myslet na chovatele a finanční i citové ztráty, které
jim útoky vlků způsobují, nehledě
na rostoucí strach obyvatel,“ řekl
náměstek hejtmana pro oblast
životního prostředí a zemědělství
Pavel Bělobrádek.
Odborná komise nyní řeší metodickou i finanční pomoc hospodařícím subjektům při zabezpečení
stád bez ohledu na počet chova-

Rekonstrukce pevnosti Dobrošov pokračuje
Po více jak pěti měsících se
znovu rozběhla oprava předválečné
pevnosti Dobrošov na Náchodsku.
Během listopadu loňského roku došlo k částečnému přerušení stavebních prací kvůli ochraně hnízdících
netopýrů. Od začátku rekonstrukce,
která odstartovala v červnu 2019, se
na revitalizaci pevnostního areálu
prostavělo téměř 62 z plánovaných
79 milionů korun.
„Stavební práce jdou podle harmonogramu a jejich dokončení je

v plánu letos v létě. Co mě velmi těší
je to, že interiéry prochází a prošly
velmi citlivou rekonstrukcí do původní podoby. Například pískováním vnitřních stěn se jim navrátila
původní barva z doby budování
pevnosti,“ sdělil náměstek hejtmana
pro oblast inovací, investic a informačních technologií Pavel Bulíček.
Na srubu Jeřáb dochází ke kompletní rekonstrukci stropnic.
Na srubu Můstek se dokončuje
povrchová úprava zvonu včetně

betonových náběhů. Nejvíce úprav
nyní probíhá na srubu Zelený, kde
dochází k výrobě replik střílen,
úpravám vstupních dveří do objektu i s instalací schodišťové plošiny
pro vozíčkáře.
Kraj také hodlá pořídit audiovizuální techniku pro návštěvnické
centrum za více jak 10 milionů
korun. Předpokládané celkové náklady za stavební práce a vybavení
se momentálně pohybují okolo 107
milionů korun. |

ných zvířat, systém úhrad za vlčí
útoky nebo program péče o vlka
obecného v ČR tak, aby byly reálné
a komfortní pro hospodaření
i ochranu přírody a krajiny. Shoda
panuje také nad zjednodušení administrativy při uplatnění škod.
Podle komise bude zapotřebí
sjednotit data o škodách, kterými
disponuje Agentura na ochranu
přírody a krajiny a Královéhradecký kraj. |

Martin Hanousek
složil slib zastupitele
Zastupitelem Královéhradeckého
kraje se
v květnu stal
Martin Hanousek z koalice
Spolu pro kraj
(ČSSD + Zelení). Nahradil starostu
Meziměstí a bývalého radního
kraje Pavla Hečka, který v březnu
zemřel. |
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Galerie moderního umění získala jedinečnou sbírku
Dokončení ze strany 1
„Nákupem sbírky Karla Tutsche výrazně vzrostlo kulturní
bohatství v našem kraji, umělecká díla pomohou rozvíjet
činnost GMU a prezentovat české
a československé moderní umění vybírané s unikátním vkusem
a intuicí. Sbírka se stane pevnou
a nepřevoditelnou součástí královéhradecké galerie moderního
umění, což zaručí její přístupnost pro budoucí generace,“
uvedla náměstkyně pro kulturu
Martina Berdychová.
Sběratel a galerista Karel
Tutsch (1941–2008) se soustředil
na přechod mezi modernistickou a postmoderní malbou
a grafikou, podařilo se mu
shromáždit díla významných

umělců, jako například: Jiřího
Načeradského, Jiřího Sopka,
Aleny Kučerové, Antonína
Střížka, Jiřího Petrboka nebo
Naděždy Plíškové. Kromě obrazů

se brněnský sběratel zaměřoval
také na konceptuální umění, kde
mezi nejvýznamnější autory patří Jiří Kovanda, Jiří David nebo
Ján Mančuška.

„Sbírka je výlučným dokumentem sběratelství od 80. minulého
století. Karel Tutsch od roku 1986
provozoval Galerii Na bidýlku
v Brně, nejstarší soukromou galerii u nás, v níž uspořádal celkem
169 akcí a která se ihned stala
významným místem setkávání
a prezentace české a slovenské
neoficiální scény. Posléze, po roce
1989, významně doplňovala a nahrazovala nerozvinutý výstavní
provoz,“ sdělil ředitel GMU František Zachoval.
Karel Tutsch byl obecně znám
vytříbeným vkusem a skvělou
intuicí, díky které dokázal odhadnout talent umělců. Jeho sbírka
proto obsahuje učebnicová díla,
která se skvěle hodí pro prezentaci
veřejnosti v expozicích galerie. |

Rada kraje představila své priority pro následující roky
Investice do krajských nemocnic, odstranění nedostatku
lékařů a sester v akutní péči,
výstavba dálnic D11 a D35 nebo
snaha o modernizaci železniční infrastruktury a podpora
lepšího spojení do Polska díky
investicím na trase HK–Trutnov/Broumov včetně Vysokovské spojky. To jsou jen vybrané
priority rady kraje pro nadcházející roky.
Vedení kraje představilo své
programové prohlášení pro období 2020 až 2024. Přečíst si ho můžete na webu kraje. V dokumentu se

zmiňuje rozšíření sítě sociálních
služeb s důrazem na posílení
terénních a ambulantních služeb,
navýšení počtu sociálních lůžek
pro handicapované seniory nebo
zvýšení ochrany kvalitních vodních zdrojů.
„Prohlášení se skládá ze 16
kapitol, kdy prvních deset jsou
odvětví, která poskytují služby
přímo občanům. V závěru je
šest gescí, které jsou obslužné
a pomáhají těm hlavním. Snažili
jsme se vyjádřit to, jakým směrem půjdeme,“ řekl náměstek
hejtmana pro finance Rudolf

Cogan, který je hlavním autorem
dokumentu.
Mezi priority ve zdravotnictví
patří dokončení modernizace náchodské nemocnice, novostavba
pavilonu s urgentním příjmem
v rychnovské nemocnici nebo
nové operační sály v nemocnici
ve Dvoře Králové nad Labem.
V programovém prohlášení se
také zmiňuje, že Zdravotnický
holding Královéhradeckého kraje
bude mít hlavně servisní a koordinační funkci, přičemž jednotlivé krajské nemocnice budou plně
odpovědné za svoje hospodaření.

V dopravě chce kraj zvýšit rozsah rekonstrukcí a oprav mostů
na silnicích druhé a třetí třídy
nebo se zaměřit na odstraňování
míst častých nehod. Objem investic do oprav jednotlivých silnic
chce udržet minimálně v objemu
půl miliardy korun ročně a jedné
miliardy ročně v rekonstrukcích
a stavbách nových silničních
těles.
Investice v sociální oblasti by
měly jít také do oprav či výstavby
domovů seniorů v Tmavém Dole,
Žacléři, Borohrádku, Opočně,
v Hradci Králové nebo ve Vrchlabí. |

Na výměnu starých kotlů půjde dvakrát víc peněz oproti plánu
Prostředky na takzvané kotlíkové dotace, tedy výměnu starých nevyhovujících kotlů na tuhá paliva
za ekologičtější zdroje vytápění, se
významně navýší. Alokace v aktuální třetí vlně vzroste o více než 56
milionů korun na celkových zhruba 114 milionů. Královéhradecký
kraj tak může uspokojit dalších
téměř 500 žadatelů o dotaci.
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Snížení emisí z lokálních
topenišť se kraj aktuálně snaží dosáhnout prostřednictvím již třetí
vlny kotlíkových dotací. Příjem
žádostí proběhl v září loňského
roku a původně hodlal rozdělit
přes 57 milionů korun.
„Uspěli jsme s žádostí o podporu z programu Nová zelená
úsporám. Získané prostřed-

ky využijeme na poskytnutí
dotací žadatelům, kteří v zatím
poslední vlně splnili všechny
podmínky, ale kvůli nedostatku
finančních prostředků skončily
jejich žádosti v zásobníku. Jedná
se o 484 žadatelů,“ uvádí radní
Adam Valenta odpovědný za oblast regionálního rozvoje, grantů
a dotací.

Doposud se v Královéhradeckém kraji s pomocí takzvaných
kotlíkových dotací vyměnilo přes
6000 starých nevyhovujících kotlů. Žadatelé si mezi sebou rozdělili
přes 550 milionů korun. Přestože
již od září roku 2022 nebude možné topit v kotlích první a druhé
emisní třídy, stále jich využívá
velké množství domácností. |

ROZHOVOR

Hrabě Kinský: Těším se, až pandemie pomine a dům zase ožije
V Kostelci nad Orlicí ho zná snad
každý. Ale i lidé z okolních měst a
obcí vědí, že za kulturou na Kostelecku stojí místní zámecký pán a
starosta v jedné osobě František
Kinský. Ani jemu a jeho týmu se
nevyhnula pandemie covid-19,
která omezila kulturní dění
na Novém zámku. V rozhovoru
jsme proto kosteleckého hraběte
vyzpovídali, jak minulé měsíce
prožíval a co čeká návštěvníky
zámku v následujících měsících.
V Kostelci a jeho okolí jste
považován za mecenáše kultury
a vůbec celého zdejšího společenského dění. Těší vás to?
Vždy bylo mým snem a záměrem
vybudovat v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí kulturní centrum
regionu. Konají se u nás koncerty,
festivaly, v horním patře empírové
budovy jsem vybudoval galerijní
prostory, kde pořádáme výstavy.
Každý z okolních zámků na Orlici
má svoje specifické zaměření. Mně
bylo vždy velmi blízké umění, mám
rád společnost. Těším se, až pandemie pomine a dům s návštěvníky
a posluchači zase ožije.
Podobně tím byli proslulí i vaši
předkové. Pokračujete tak v rodinné tradici?
Ve své historii náš rod významně podporoval například Ludwiga
van Beethovena, a také kosteleckého rodáka, hudebního skladatele
z období mezi barokem a klasicismem, Františka Ignáce Tůmu, který proslul zejména ve Vídni. Jeho
jméno nese Základní umělecká
škola v Kostelci nad Orlicí i zdejší
multižánrový festival. Kultura
v každé době potřebovala nejen
své mecenáše, ale také dobré PR. Až
do příchodu epidemie koronaviru
si řada dobře připravených kulturních počinů dokázala na svůj
provoz vydělat. V důsledku epidemie je nyní jednou z velmi silně
postižených oblastí. Potřebu tvořit
a obohacovat svůj život krásou
a umem lidí, kteří se pro kumšt
narodili, nelze potlačit. Kultura
je součástí naší národní identity,

na které mně osobně velmi záleží.
V této těžké době je třeba kulturu
a lidi, kteří se této profesi od útlého dětství s láskou věnují, podržet.
Byl zámek dějištěm nějakých
kulturních událostí v době pandemie?
V době pandemie a na základě vládních opatření byl zámek
samozřejmě zcela uzavřen, stejně
tak jsme museli odložit všechny
plánované abonentní koncerty
klasické hudby v Zrcadlovém sále,
větší venkovní koncerty jiných
žánrů, festivaly i výstavy. A tak
jsme s našimi příznivci zůstali
v kontaktu prostřednictvím sociálních sítí, kde jsme vysílali komponované pořady z Nového zámku.
Co vás k tomu vedlo?
Chtěli jsme potěšit naše
návštěvníky, posluchače, a také publikum klavíristy Matyáše Nováka,

kterého naše agentura KINSKÝ Art
Media od ledna 2020 zastupuje.
V době adventu jsme na zámku
léta pořádali oblíbené vánoční
koncerty. Všem lidem jsme chtěli
poslat radost do jejich domovů.
Komponované pořady, jejichž autorkou je Jana Dioszegi, spojily mé
vyprávění a virtuózní hru Matyáše
Nováka, rodáka z Hradce Králové.
V každém dílu jsme připravili
nějaké překvapení, které plnili
převážně hosté programu, jindy je
nahradily netradiční záběry.
Mělo to úspěch?
Adventní pořady měly veliký
úspěch a nad očekávání vysokou
sledovanost. Krásné a dojemné
vzkazy, komentáře, dopisy a e-maily diváků nás inspirovaly k pokračování. Zachovali jsme stejný
formát a od ledna do konce dubna
jsme vysílali druhou sérii pořadů,
v níž jsme připomínali významné
svátky, mezinárodní dny, tradice
a zvyky, k nimž Matyáš pečlivě
vybíral vhodné skladby. Každý díl
vyvrcholil jeho vlastní transkripcí
či fantazií. Dominantou našich
záběrů byl krb v Zrcadlovém sále,
u něhož jsme se scházeli. Divácký
zážitek jistě umocnilo i prostředí
zámku a tematická výzdoba prostor připravená vždy speciálně pro
konkrétní díl.
Jaké máte plány pro nadcházející měsíce?
Pokud to situace dovolí, rádi
bychom provedli již několikrát
odložené abonentní koncerty,

a to Guarneri Tria Prague, harfistky Kateřiny Englichové a hobojisty Viléma Veverky s názvem
Patnáct let spolu, koncert Pocta J.
S. Bachovi v podání Matyáše Nováka za doprovodu ansámblu Baroco sempre giovane. Plánujeme
také koncert nejlepších českých
účastníků letošní Kocianovy
houslové a Heranovy violoncellové soutěže. Ve venkovním
areálu bychom měli uskutečnit
open air koncert Janek Ledecký &
Band: Akustické turné. V Galerii
Kinský, kterou vede manažerka
zámku Ivona Jasníková, bychom
měli 11. června otevřít výstavu
Unie výtvarných umělců Hradec
Králové s názvem Výtvarné léto,
která potrvá až do 12. září tohoto
roku.
To vypadá, že návštěvníky
kosteleckého zámku čeká zajímavé léto. Lidé sem ale nemíří jen
za kulturou, že?
Anglický park při Novém zámku je jediným parkem širšího
okolí Orlických hor a Podorlicka, který je chráněn v kategorii
přírodní rezervace. Je krásný
za každého ročního období.
Najdete tu mnoho vzácných
stromů, dodnes tu žije mnoho druhů ptactva. V naší velké
zahradě i zásluhou zahradníků
v každém čase vždy jiná část
rozkvete do své krásy. Na jaře se
k nám sjíždí tisíce návštěvníků
z celé republiky za lány bledulí,
sněženek a talovínů zimních.
Koberce z jejich květů naleznete
ve spodní části parku.
To jste mi připomněl, že váš zámecký park s oblibou přezdíváte
jako „největší zahradu v Kostelci“.
Máte v něm své oblíbené místo?
Mám rád místo pod korunou
platanu javorolistého, kterému
je více než 200 let. Tento majestátní strom je králem parku
a okouzlí každého návštěvníka.
A právě tady provádíme svatební obřady pod širým nebem,
při nichž já sám s potěšením
oddávám. |
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Zoo ve Dvoře Králové nad Labem slaví 75. narozeniny
Safari Park Dvůr Králové oslavil v květnu 75 let od založení. Ze
skromného zookoutku se postupně stalo zařízení světového významu, které – především díky aktivitám legendárního ředitele Josefa
Vágnera, na jehož činnost safari park dodnes navazuje – patří mezi
nejvýznamnějším světové zoo na poli záchrany afrických druhů.
Vedle proslulých chovů nosorožců, žiraf, psů hyenových či antilop
se zahrada stále více věnuje i vracení zvířat zpět do Afriky a podpoře tamějších komunit.
Mezi nejslavnější zvířata v prvních desetiletích provozu dvorské
zoo patřil lev Rémus (vpravo na snímku z roku 1951). Jeho expozice
byla postavena před exotickým pavilonem. Dnes je na tomto místě
trávník poblíž vchodu do zoologické zahrady. |

Vchod do zoo (okolo roku 1958)
V počátcích fungování se do zoologické zahrady vcházelo z tehdejší ulice Z. Nejedlého (dnes
Štefánikova), asi 20 minut pěší chůze z centra města. Byla to jediná přístupová cesta jak
pro návštěvníky, tak pro zaměstnance. Dnes je vchod opatřen automatickou bránou a slouží
pouze pro provozní účely zoo.

Královédvorské safari panorama (okolo roku 1972)
Výběh se zebrami Grévyho v pěší části safari. Ve své době byl tento pohled oblíbený pro
fotografování panoramatu safari a Dvora Králové.
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Africký kemp v zoo (okolo roku 1969)
Kopie afrického kempu postavená v zoo si po několik sezón letního provozu na návštěvnost
rozhodně nemohla stěžovat. Součástí bylo několik přístřešků k odpočinku návštěvníků a letní
občerstvení. Dnes je na tomto místě pavilon goril a výběhy antilop.

Výběhy afrických kopytníků (okolo roku 1973)
Jako první fáze výstavby afrického safari byla realizována „pěší část“ prohlídkového okruhu.
Původně byla zamýšlena pro automobilový provoz, dlouhá léta ale sloužila pěším návštěvníkům. Na fotografii je skupina nosorožců tuponosých, jinak též bílých. Ve výběhu jsou
společně s nosorožci dvourohými, jinak též černými.

Z REGIONU

V Dobrušce vyrůstá nová sportovní hala za 100 milionů
Na stavbu nové sportovní haly
v Dobrušce přispěl Královéhradecký kraj dvěma miliony korun.
Sportovní zařízení se začalo stavět
začátkem dubna v sousedství
zdejší základní školy a gymnázia,
jehož je kraj zřizovatelem. Třetí
vzdělávací institucí, jejíž studenti
budou novou halu využívat pro
výuku tělesné výchovy, je nedaleká
soukromá Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, které
tělocvičnu postrádá stejně jako
zmíněná základní škola Pulická.
Moderní stavbu vyprojektovalo
plzeňské Architektonické studio Hysek. Investorem je město Dobruška
a dodavatelem stavební společnost
PS Brno. „Palubovka má rozměr 40
x 20 metrů s dostatečnými výběhy.

Termíny stomatologické
pohotovosti provozované
mimo areál Fakultní
nemocnice Hradec Králové
Na začátku roku došlo ke změnám v provozu zubní pohotovosti
na Hradecku. Zubní pohotovost už
nezajišťuje výhradně Fakultní nemocnice Hradec Králové, ale také
jednotliví zubní lékaři ve svých
ordinacích na správním území
Hradce Králové. Ve zbylých částech
kraje zůstává zubní pohotovost
beze změn. |

Místní ligový klub badmintonu
zde bude moci pořádat mistrovské
zápasy, protože světlá výška stropu
dosahuje 10 metrů,“ uvádí hlavní
parametry starosta Petr Lžíčař.
Hlediště pojme dvě stovky diváků.
Zázemí haly sportovcům nabídne

malý sál na stolní tenis, spinning,
fitness či další aktivity. Dostatečný komfort pro pořádání turnajů
poskytne osm šaten se sociálním
zařízením.
Nový objekt spojí se základní
školou nadzemní krček, takže žáci

přejdou do tělocvičny takzvaně
suchou nohou. Rozměrné hřiště lze
rozdělit na tři samostatné sektory
prostřednictvím automaticky stahovacích závěsů, takže může současně
pojmout více školních tříd nebo
sportovních družstev.
„Město na stavbu v hodnotě
necelých 100 milionů korun získalo
příslib dotace z ministerstva pro
místní rozvoj ve výši 30 milionů korun. Jsme rádi, že nás v nelehké době
finančně podpořil i Královéhradecký kraj,“ uzavírá starosta. Téměř
sedmitisícové město pod Orlickými
horami se pustilo do nejnáročnější
investiční akce za uplynulých třicet
let. Moderní sportovní hala by měla
začít sloužit žákům, studentům
a sportovcům v létě příštího roku. |

1. června 2021, 16:00–21:00

Můj zubař s.r.o.

Topolová 340/1, Slezské Předm., Hradec Králové

702 032 312

22. června 2021, 16:00–21:00

Můj zubař s.r.o.

Topolová 340/1, Slezské Předm., Hradec Králové

702 032 312

12. července 2021, 16:00–21:00

BELU stomatologické centrum s.r.o.

Ulrichovo náměstí 762/6, Hradec Králové

605 535 380,
733 320 855

17. července 2021, 8:00–14:00

Můj zubař s.r.o.

Topolová 340/1, Slezské Předm., Hradec Králové

702 032 312

7. srpna 2021, 8:00–14:00

Můj zubař s.r.o.

Topolová 340/1, Slezské Předm., Hradec Králové

702 032 312

7. srpna 2021, 14:00–19:00

Centrum zdravých zubů s.r.o.

Hradecká 621, Vysoká nad Labem

792 325 595

27. srpna 2021, 16:00–21:00

Centrum zdravých zubů s.r.o.

Hradecká 621, Vysoká nad Labem

792 325 595

28. srpna 2021, 14:00–19:00

BELU stomatologické centrum s.r.o.

Ulrichovo náměstí 762/6, Hradec Králové

605 535 380,
733 320 855

1. září 2021, 16:00–21:00

Můj zubař s.r.o.

Topolová 340/1, Slezské Předm., Hradec Králové

702 032 312

22. září 2021, 16:00–21:00

Můj zubař s.r.o.

Topolová 340/1, Slezské Předm., Hradec Králové

702 032 312

PŘÍSPĚVEK OPOZICE

Rozvoj železniční dopravy v Královehradeckém kraji
Koncem dubna proběhla schůzka s ministrem dopravy Karlem
Havlíčkem, jeho náměstkyní
Lenkou Hlubučkovou, poslancem
Jiřím Maškem a náchodským
zastupitelem Jiřím Prokopem.
Hlavním tématem bylo zlepšení
železniční infrastruktury, aby se
především zrychlila a tím zkrátila
jízdní doba, popřípadě zavedla
i nová spojení.
Probírali jsme několik hlavních
témat, a to nedokončenou studii

proveditelnosti Hradec Králové
– Trutnov / Broumov, včetně Vysokovské spojky a nutnost co nejrychleji zdvoukolejnit trať Hradec
Králové – Jaroměř. Jde o kapacitně
naprosto přetížený úsek, který
znemožňuje jakýkoli další rozvoj
železniční dopravy z Hradce Králové (a potažmo Prahy) ve směru
na Trutnov, Náchod, Wroclaw, ale
i Liberec. Dále obnovu výhybny
v České Metuji, která by zrychlila
dopravu do Broumovského výběž-

ku až o 15 min. Posledním bodem
bylo zavedení nové rychlíkové
linky R Pardubice – Hradec Králové – Náchod – Wroclaw. Tato linka
by spolu s linkou R14 zavedla další
rychlé spojení mezi krajskými
městy Pardubice a Hradec Králové
a zároveň by napojila i významnou aglomeraci Náchodska na linky dálkové dopravy.
Určitě dobrou zprávou je, že
vysokorychlostní trať tzv. VRT
Praha – Varšava, povede přes

Královehradecký kraj, nicméně
do té doby je třeba co nejrychleji
realizovat alternativní variantu,
která spočívá v modernizaci, elektrifikaci a zkapacitnění stávající
konvenční železnice v úseku
Hradec Králové – Náchod – Meziměstí. Tento projekt je reálný,
nyní se zpracovává nová studie
proveditelnosti RS5 a pro mě i mé
kolegy je to jedna z hlavních priorit v našem kraji. |
Koleta Petr, zastupitel kraje
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Muzea a galerie se konečně otevřely pro veřejnost
Muzeum východních Čech
v Hradci Králové
Největší krajské muzeum
představuje v historické budově
na Eliščině nábřeží tři aktuální výstavy. V Muzeu války 1866 na Chlumu bude po opravě zpřístupněna
rozhledna v areálu bojiště.
Muzeum Náchodska
V Broučkově domě v Náchodě je
kromě stálé expozice připravena
výstava „Z Frýdku do celého světa.
Příběhy rodu Landsbergerů“.
V polickém benediktinském
klášteře je přichystaná autorská
výstava fotografií Zdeňka Odla, jež
je zaměřena na barokní kostely
Broumovské skupiny.
Otevřena je také pobočka
v Hronově.
Regionální muzeum a galerie
v Jičíně – Muzeum hry

Regionální muzeum a galerie
v Jičíně připravilo dvě nové výstavy. Výstava Jičínsko očima výtvarníků představuje výběr obrazů,
grafik a kreseb, jejichž společným
jmenovatelem je Jičín a jeho
okolí. Návštěvníci se mohou těšit
zejména na díla z první poloviny
20. století, ale budou představena
i díla starší a mladší. Druhá otevíraná výstava představí jičínského
rodáka, významného památkáře
Jaroslava Wágnera, od jehož narození v červnu uplyne sto let.
Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou
Muzeum a galerie Orlických
hor otevře všechny své pobočky s výjimkou Orlické galerie.
Na rokytnické pobočce Sýpka
přivítá návštěvníky stálá expozice věnovaná zaniklým řemeslům
a přírodě Orlických hor, která je

oblíbená především u rodin s dětmi kvůli své interaktivní podobě.
V bývalých rychnovských kasárnách je zpřístupněna expozice
historických fotografií Rychnovska a také částečně obnovený Památník Karla Plachetky, kde jsou
nově nainstalovány interaktivní
prvky nejen pro děti. V prostorách Muzea krajky Vamberk čeká
veřejnost nejen stálá expozice
věnovaná historii krajkářství
a moderní krajce, ale také výstava
„Orlické hory na fotografiích
Jiřího Šulce“.
Galerie výtvarného umění
v Náchodě
Galerie připravila dvě výstavy.
První jsou „Obrazy mého světa
– tušení a doteky řádu“ od Antonína Kanta a druhou triptych
„Vzkříšení“ Jana Paula. Smyslem
díla je vyjádření vztahu a úcty

nejen ke Kristu a jeho vykupitelskému dílu, ale k celému
křesťanství, které významně
ovlivnilo světové myšlení a kulturu. Obě výstavy je možné vidět
do 27. června.
Galerie moderního umění
v Hradci Králové
GMU je otevřená pro individuální prohlídky podle běžné
otevírací doby. Ve vstupní hale
galerie mají návštěvníci příležitost spatřit prodlouženou intervenci Za Kulisou, v prvním patře
mohou navštívit dlouhodobou
výstavu „Nekousavě kousati –
Dar Vladimíra Preclíka Královéhradeckému kraji“ a ve druhém
a třetím patře jsou dvě nové
stálé expozice „Minulé století –
dvacet osobností“ a „Posledních
padesát let“. |

Další tipy na výlety a kalendář akcí najdete na webu hkregion.cz

V Cyklopeckách se od června soutěží o báječné ceny
Příznivci cykloturistiky se
mohou těšit na nový ročník soutěže
Cyklopecky Východní Čechy, kterou
organizuje Destinační společnost
Východní Čechy ve spolupráci
s Centrálou cestovního ruchu Královéhradeckého kraje a oblastními
destinačními společnostmi.
Autoři soutěže nachystali 15
tras s cyklistickými tipy z Královéhradeckého a Pardubického kraje.
Na těchto trasách jsou umístěna razítkovací místa. Každý, kdo nasbírá
alespoň pět razítek z pěti různých
tras, může hrát o jízdní kola, pobyty na různých místech východních
Čech a další krásné ceny.
Soutěž startuje 1. června a potrvá do konce září. Všechny podrobnosti k soutěži, a především dobré
cyklistické tipy naleznete na webu
www.cyklopecky.info.
Poznejte krásy východních
Čech ze sedla kola! |
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Očkování v Rychnově nad Kněžnou
Královéhradecký kraj byl v zimních měsících
jedním z nejvíce
zasažených krajů
nemocí COVID-19.
Jsem velice ráda, že mohu konstatovat minulost tohoto stavu. Počty
nakažených se výrazně snižují
a nemocnice již nejsou pod tak velkým náporem přílivu nemocných.
Děti a studenti se nám postupně vrátili do škol, byť si myslím, že
školství mělo dostat mnohem větší
prioritu.
V Rychnově nad Kněžnou se
začalo očkovat 8. 1. 2021 v místní
nemocnici. V této době se začalo
připravovat vysokokapacitní očkovací centrum ve Společenském
centru. Město technicky a stavebně
připravilo pět očkovacích prostorů
ve dvou sálech po bývalé knihovně.
Očkovací centrum bylo zprovozněno 23. 3. 2021. Rychnovské centrum
má minimální objednací doby

a přísun vakcín je v současné době
již plynulý. Bez problémů jsou průběžně aplikovány i druhé dávky
očkování dle závazně stanoveného
rozhodnutí MZ ČR. Očkování probíhá v souladu s uvolněnými věkovými limity a určenými prioritními
skupinami. Ke dni 17. 5. bylo podáno celkem 20 701 vakcín převážně
od firmy Pfizer. Okres Rychnov nad
Kněžnou patří v rámci KHK i ČR
k nejvíce proočkovaným okresům.
Ráda bych poděkovala všem,
kteří se zasloužili o zřízení a nyní
o provozování očkovacího centra.
Děkuji za vynikající organizaci ze strany vedení Nemocnice
Rychnov nad Kněžnou, lékařům,
zdravotním sestrám, administrativním pracovníkům, ale i dobrovolníkům. Všichni si bezpochyby
zaslouží náš obdiv.
Věřím, že s teplými dny epidemie odezní.
Jana Drejslová (ODS+STAN+Východočeši)

Koncepce zdravotnictví v kraji
Zastupitelstvo kraje přijalo
na svém zasedání
dne 3. 5. 2021 Koncepci zdravotnictví
Královéhradeckého
kraje pro období
2021–2025. Dokument shrnuje
velmi podrobně současnou situaci
a stanoví priority rozvoje.
Jako hlavní problémy byly
stanoveny:
1) nedostatek zdravotnických
pracovníků
2) nedostatek lůžek následné
péče
Situace je nejhorší v počtu
zdravotních sester. Zde se navrhuje posílení školských základen
pro výuku sester, snížení pracovních nároků prostřednictvím
zapojení (nižších) praktických
sester, posílení dalšího pomocného personálu a podstatně vyšší
mzdové zvýhodnění trojsměnného provozu.

Co se týká lékařů, je navrženo
vytvoření jednotného systému
specializačního vzdělávání lékařů
v rámci kraje. Mladí lékaři by
pracovali na klinikách ve Fakultní
nemocnici, ale část předatestační
praxe by absolvovali v nemocnicích Zdravotního holdingu. To by
zvýšilo naději, že zůstanou pracovat v některé z nemocnic v kraji.
Tuto myšlenku budeme všemožně
podporovat.
Jak řešit nedostatek lůžek následné péče, které by mohly uvolnit
lůžka na interních a chirurgických
odděleních, koncepce jednoznačně
neříká. Je to totiž téma politicky
značně citlivé. Má se snižovat počet
lůžek v okresních nemocnicích,
nebo dokonce některá oddělení
přeměnit v lůžka následné péče,
nebo budovat nová lůžka následné
péče na zelené louce? Bude asi potřeba kombinovat oba přístupy.
Jan Čáp (Koalice pro KHK)

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

V Náchodě vznikne nová čtvrť
Do náchodské
architektonicko-urbanistické soutěže o novou čtvrť
v místě bývalého
areálu textilky
Tepna přišlo celkem 26 návrhů.
O vítězi z pěti finalistů rozhodla
porota, jejíž součástí byli, jak
nezávislí čeští i zahraniční odborníci, tak také zástupci města
včetně mé osoby a místostarosty
Jana Čtvrtečky, který se projektu
od samého začátku intenzivně
věnuje.
Podle vítězného návrhu
čtveřice polských architektů by
v lokalitě strategicky umístěné
v centru města měla vzniknout
nová čtvrť pod názvem Nová Tepna, ve které se počítá s budovami
pro bydlení, administrativu,
obchod, služby, mateřskou školu
či komunitní centrum. Zahrnuje
i místo pro stanici hasičů a záchranné služby či případné vý-

zkumné technologické centrum.
Vítězný návrh reflektuje náš
slib, že se do podoby nové čtvrti
promítnou i podněty obyvatel
Náchoda, kteří měli možnost se
k budoucí podobě vyjadřovat
před zadáním soutěže.
Nová Tepna se dozajista stane
výkladní skříní urbanismu
v Česku, protože taková příležitost, jako se naskytla Náchodu
– tedy postavit v centru města
v podstatě novou čtvrť - se objevuje velmi zřídka. Stojí za tím
velký kus práce celého týmu
na radnici, jejímž významným
mezníkem byl odkup pozemku
od soukromé firmy v roce 2018.
Po získání pozemku jsme se jako
město mohli hned pustit do jeho
úklidu a nyní vstupujeme
do další fáze. A já už se nemohu
dočkat, až se novou čtvrtí skutečně projdu!
Jan Birke (Spolu pro kraj)

Děti v Sedloňově budou žít v prostředí
odpovídající 21. století
Na minulém
jednání krajského zastupitelstva
jsem prezentoval
informace o probíhající kontrole
v Dětském domově Sedloňov.
Historicky neřešených problémů v této organizaci je mnoho
a jsem rád, že se mi podařilo
prosadit nemalé zlepšení. Těší
mě, že v dnešní nelehké době je
shoda na tom, že je třeba výrazně
zlepšit podmínky dětí v Dětském
domově Sedloňov. Obě strany
jsou připraveny a odhodlány
dotáhnout do konce několik
důležitých změn.
Do konce roku 2022 bude provedena rozsáhlá rekonstrukce objektu dětského domova, aby děti
mohly žít v prostředí odpovídajícím 21. století. Proběhne oprava
střech, kotelny, garáží, koupelen
a přestavba příček, výměna
koberců a dveří. Dořešena bude

kolaudace 2. patra, rekolaudace
přízemí a prvního patra. Související nutností je také bezpečnost
– vedle potřebných protipožárních dveří bude vypracován také
evakuační plán, obnova revizí
a požárních předpisů.
Pomocí krajských škol (lesnická, kamenosochařská, zahradnická, řemeslná atd.) bude zajištěna
rekonstrukce zahrady dětského
domova.
Těší mě, že tento v minulosti
dlouhodobě neřešený problém
v Dětském domově Sedloňov je
nyní velmi detailně řešen a napneme všechny síly, abychom
dohlédli na úspěšnou realizaci.
Všechna doporučení uvedená
v předloženém návrhu usnesení
podporuje i hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček
a považuje za nutné realizovat
všechny popsané změny.
Jaromír Dědeček (ANO2011)
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SoUtĚŽnÍ KŘÍŽovKa
Vyluštěte křížovku a soutěžte s námi o dárek. Zašlete nám tajenku do 18. června 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: Marie Ulčová (Častolovice), Miloslava Lancová (Ostroměř), Miloslava Váchová (Libáň).

Jaroměřská lokomotiva Ringhoﬀer by se mohla vrátit do regionu
Posun v příběhu akumulátorové lokomotivy Ringhoffer č. 2,
kterou nedávno nechal vlastník,
společnost Čepro, převézt z železničního muzea Výtopna v Jaroměři do Národního technického
muzea (NTM) v Chomutově, by
mohl nastat díky jednání v sídle
kraje. Hejtman Martin Červíček
sezval k jednacímu stolu zástupce
obou stran s hlavním cílem – dostat lokomotivu zpět do regionu.
Právě kraj by v tom mohl sehrát
důležitou roli.
„Osud jaroměřské lokomotivy
Ringhoffer mi není lhostejný. Pánové z místního železničního mu-

zea dlouhá léta o unikátní stroj
pečovali a nyní se ho museli vzdát
ve prospěch Národního technického muzea, kterému ho vlastník,
společnost Čepro, daroval. Vlastnictví unikátního exponátu je nepopiratelné, chceme však nastavit
další spolupráci obou subjektů
tak, abychom se dočkali dne, kdy
se lokomotiva třeba jen na čas vrátí zpět do našeho regionu,“ uvedl
hejtman Martin Červíček.
V blízké době by NTM mohlo
do Jaroměře zapůjčit několik
exponátů ze své obrovské sbírky
železniční techniky. Pomoci by
v tom mohl kraj a jeho Muzeum

východních Čech. Obě instituce
budou partnerem spolupráce a zá-

roveň mediátorem cesty lokomotivy Ringhoffer zpátky do kraje. |
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