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Distribuce ochranných pomůcek v kraji neustává

Vážení čtenáři,
mohlo by se zdát, že se život
vlivem vládních opatření
zastavil, ale není to pravda.
Přizpůsobili jsme se obtížím
s neuvěřitelnou kreativitou
a žijeme dál v očekávání, že
se vše brzy vrátí do normálu.
Těším se na to a myslím, že vy
určitě také. Proto na kraji neustáváme v práci a chystáme
třeba novinky pro letní turistickou sezonu. Mohu prozradit, že připravujeme další projekty rozšířené reality.
Věřím, že budou pro turisty
stejně atraktivní jako ta na
Kuksu.
Dnešní generace dětí má
k moderní výpočetní technice mnohem blíže než generace předcházející, a proto
věřím, že právě děti a mládež
se stanou průvodci svým rodičům a prarodičům a provedou je po historických památkách. Jsem rád, že tato
aplikace má ohromné využití
nejen v propagaci cestovního
ruchu, ale je využitelná i pro
školy, kdy se děti podívají
do obydlí pravěkého člověka,
projdou se po středověkém
hradu nebo poznají kouzlo
baroka a jiných historických
období.
Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj do poloviny dubna ze svého rozpočtu pořídil přes 200 tisíc respirátorů,
290 tisíc roušek a přes 80 tisíc litrů dezinfekce, které rozdělil mezi zdravotnická, sociální a školská
zařízení, dále pak mezi obce s rozšířenou působností a také hasiče, policisty, záchranáře, praktické
lékaře, zubaře a jiné terénní ambulance poskytující zdravotní služby. S distribucí ochranných pomůcek pomáhají v kraji profesionální a dobrovolní hasiči. |
Podrobněji se o tom dočtete na straně 6.

Královéhradecký kraj uvolní 210 milionů korun
na boj s koronavirem
Na nákup ochranných pomůcek, zajištění zdravotnického systému či sociálních
služeb a na další výdaje v rámci krizového řízení kraj ze
svého rozpočtu vyčlenil 210
milionů korun. Mimořádné
výdaje v souvislosti s koronavirovou epidemií odsouhlasila rada kraje. Ta současně
schválila i přijetí 10 milionů
korun, které na tyto účely poskytne ministerstvo financí.

„V současné době čelíme situaci, se kterou jsme se doteď
nikdy nesetkali. Děkuji proto
všem zdravotníkům, hasičům,
policistům a všem, kteří se
podílí na tom, abychom koronovirovou epidemii porazili,“
uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.
„Částku na krizová opatření související s koronavirovou epidemií jsme poskládali
ze třech oblastí. Největší část

ve výši 133 milionů korun pokryjeme z úvěru čerpaného
na dostavbu a modernizaci
náchodské nemocnice. Její financování není nijak ohrožené, protože výše úvěru počítala
s rezervou. Dalších 67 milionů
korun pokryje přebytek v hospodaření kraje z loňského roku
a zbylých 10 milionů doplní rezerva v letošním rozpočtu,“ doplnil radní pro oblast financí
Rudolf Cogan. |
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Tlumočníci z našeho kraje
pomáhají neslyšícím dětem
Pedagogové z hradecké Štefánikovy školy pro děti s vadami sluchu úspěšně vstoupili
do programu České televize UčíTelka. Živě tlumočí do českého
znakového jazyka výukové bloky pro žáky prvního stupně základních škol, které každý den
televize vysílá na programu
ČT 2. Učitelé školy, kterou kraj zřizuje, tak umožnili ve spolupráci
s dramaturgií Zpravodajství České televize neslyšícím dětem živě
sledovat tento vzdělávací projekt
v době uzavření škol.

Kraj nabízí všem školám
pomoc v online vzdělávání
Královéhradecký kraj nabízí
pomoc a podporu pedagogům
všech škol. Na webových stránkách ŠKOLY SOBĚ umisťuje výběr
z nabídky online vzdělávacích
materiálů a možnosti jednotného komunikačního prostředí.
Prostřednictvím stránek chce
kraj učitelům ulehčit jejich práci
v době uzavření škol kvůli šíření
koronaviru.
O podporu mohou školy požádat přes e-mail skolyonline@
kr-kralovehradecky.cz a na telefonním čísle 607 051 287. Na území kraje už působí několik lektorů, kteří pomáhají se zavedením
či rozšířením nových nástrojů
ve vzdělávání, připraveny jsou
pravidelné konzultační hodiny
a webináře.

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
také na webových stránkách Královéhradeckého kraje.
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ZLEPŠUJEME

Na provoz ztrátových oddělení nemocnic kraj
hodlá poslat 236 milionů korun
Královéhradecký kraj letos
plánuje vyplatit svým nemocnicím vyrovnávací platby za plnění
závazku veřejné služby v celkové výši 236 milionů korun. K již
schváleným 140 milionům se přidá druhá část ve výši 96,2 milionu
korun.
Částku přesahující 236 milionů
korun si rozdělí čtyři subjekty:
• Oblastní nemocnice Náchod
(114 milionů korun) – spadají
pod ní nemocnice v Rychnově nad
Kněžnou, v Broumově, v Jaroměři,
poliklinika v Opočně a ambulance v Novém Městě nad Metují
• Oblastní nemocnice Jičín (59
milionů korun) – spadá pod ní
nemocnice v Novém Bydžově
• Oblastní nemocnice Trutnov
(48 milionů korun)
• Městská nemocnice Dvůr
Králové nad Labem (15 milionů
korun)
„Hospodaření nemocnic je
v současnosti negativně ovlivněno nouzovým stavem a šířením
onemocnění COVID-19. Nemocnice musely pozastavit provádění

plánovaných operací, které pro ně
představují značnou část příjmů.
To se ale týká celého zdravotnictví,“ doplnil náměstek Cabicar.
Smlouvy o závazku veřejné
služby kraj uzavřel s nemocnicemi v roce 2016 na období 10 let.

Výši a rozdělení vyrovnávací platby schvaluje zastupitelstvo kraje
na návrh zdravotnického holdingu a na základě žádosti samotných nemocnic. V roce 2019 kraj
takto svým nemocnicím vyplatil
280 milionů korun. |

„Na konci loňského roku zastupitelé schválili
vyrovnávací platby nemocnicím ve výši 140 milionů
korun. Nyní rada doporučila zastupitelstvu schválit
další část úhrady závazku veřejné služby ve výši 96,2
milionu korun. Jsou to finanční prostředky určené
na částečnou úhradu ztrát oddělení, která ekonomicky neprofitují. Jedná se například o internu, chirurgii,
LPS, onkologii, pediatrii nebo psychiatrii.“
Aleš Cabicar, náměstek pro oblast zdravotnictví

Ve Vrchlabí přibyde 34 lůžek v domově
pro seniory
Královéhradecký kraj plánuje přístavbu domova pro seniory
ve Vrchlabí. Nová budova rozšíří
kapacitu zařízení o 34 lůžek. Kraj
za stavbu zaplatí 80 milionů korun.
Rada kraje vybrala zpracovatele projektové dokumentace,
který ji kraji dodá za přibližně
2,2 milionu korun bez DPH, a to
ještě v letošním roce. „Projektovou
dokumentaci zpracuje společnost
TECHNICO Opava. Měla by být hotová ještě letos. Do nové přístavby
plánujeme investovat přibližně 80
milionů korun bez DPH, a to ještě v
letošním roce. S výstavbou bychom
mohli začít v první polovině příštího roku. Projekt třípodlažní bezbariérové budovy zahrnuje kromě

pokojů zázemí pro personál, centrální koupelnu s hydraulickou
vanou, rehabilitační místnost
i sklady. Chceme, aby měli klienti
také kde relaxovat, proto vytvoříme
halu s odpočinkovými kouty, zimní zahradu, terasu i kadeřnickou
místnost,“ doplnil radní pro oblast
investic Václav Řehoř.
Vrchlabský domov pro seniory prošel naposledy rekonstrukcí
v roce 2016. Za 8,4 milionu korun
kraj kompletně opravil střechu
s podkrovím a pořídil i nový výtah.
Domov pro seniory Vrchlabí je
příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje s celkovou kapacitou 68 lůžek. Organizace poskytuje pobytové služby pro seniory,

„K současné
budově
domova
pro seniory
ve Vrchlabí
chceme
přistavět
třípodlažní
objekt, který umožní ubytovat 20
osob s psychickým onemocněním
a 14 osob trpících stařeckou
demencí.“
Vladimír Derner,
náměstek pro sociální věci
zařízení zároveň funguje i jako
domov se zvláštním režimem
a odlehčovací pobytová služba. |

podporujeme

Kraj se připravuje na tranzitní dopravu, kterou přivede
polská silnice S3
Česká dálnice D11 se na hranicích setká s polskou rychlostní silnicí S3 pravděpodobně v roce 2028.
Poláci však svoji komunikaci vybudují pravděpodobně o pět let dříve.
Dopady dřívějšího zprovoznění
polského úseku se v předstihu snaží vyřešit první náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček.
„Slíbil jsem, že za Královéhradecký kraj budu jednat s ministerstvem dopravy, abych získal příslib,
že prioritou nás všech je urychlená
realizace rekonstrukce silnice I/16,
která zabezpečí podmínky pro dopravu tak, aby bylo možné zvládnout nárůst alespoň osobní dopravy. Jsem proto potěšen a děkuji
ministerstvu dopravy poté, co jsem
si přečetl jeho vyjádření, které po-

První náměstek hejtmana Martin Červíček při jednání v polské Lubawce.

tvrzuje naši shodu v následujících
bodech:
1)
předpokládáme
nadále
společně omezení provozu těžké nákladní dopravy na silnici
I/16 z Trutnova na státní hranici
do doby dostavby D11;
2) bez odkladu bude připravena technická studie, která vytipuje
vhodné a proveditelné opravy. Po domluvě s ředitelem ŘSD HK svoláme
v nejbližších týdnech místní šetření
za účasti příslušných starostů a připravíme plán dílčích oprav a rekonstrukcí,“ uvedl náměstek Červíček.
Podle něho je vyjádření ministerstva dopravy základním předpokladem ke zvládnutí situace,
kdy bude polská S3 dokončena dříve než česká D11. |

Autobusovým dopravcům kraj vyplatí zálohy za výpadek tržeb
Královéhradecký kraj vyhověl
žádostem dopravních společností
a poskytne jim jednorázové zálohy na úhradu výpadku tržeb.
„Od deseti dopravních společností zajišťujících dopravní obslužnost jsme obdrželi žádosti
o poskytnutí jednorázové zálohy

na úhradu výpadku tržeb z jízdného. K zásadnímu poklesu tržeb
došlo bez zavinění dopravců, a to
v důsledku vládního nařízení
a také kvůli opatření, která jsme
přijali na ochranu zdraví řidičů,“
vysvětlil Martin Červíček, první
náměstek hejtmana odpovědný

za oblast dopravy a silničního hospodářství.
Tržby z jízdného dopravcům
v průběhu každého měsíce pokrývají část provozních nákladů
a zlepšují cash flow. Královéhradecký kraj proto žádostem vyhoví a dopravcům poskytne zálohy

v celkové výši téměř 38 milionů
korun. Tyto prostředky musí dopravci vyúčtovat nejpozději letos
v červenci. V současnosti zajišťuje
dopravní obslužnost v Královéhradeckém kraji 11 autobusových dopravců. |

Stavbu obchvatu Opočna podpořilo 42 milionů ze státního rozpočtu
Rada Královéhradeckého kraje
schválila přijetí investiční dotace
na rok 2020 od ministerstva průmyslu a obchodu ve výši téměř
41,8 milionu korun na probíhající výstavbu přeložky komunikace
II/298 v rámci projektu Rozšíření
strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v královéhradeckém
regionu.
„Stavba první etapy obchvatu
města Opočno v plánované délce 2,1
kilometru pokračuje dle harmonogramu. I přes vyhlášení nouzového
stavu platí, že by měla být dokončena v srpnu letošního roku. Prozatím
jsme z částky 145 milionů korun profinancovali 89 milionů korun. Mini-

„Státní a evropské dotace nám ve zkvalitňování
krajské dopravní infrastruktury významně pomáhají
a jsem za ně vděčný. Aktuálně čekáme na výsledek
výzvy Integrovaného regionální operačního programu.
Pokud budeme úspěšní, kraj získá přes 142 milionů
korun na opravy silnic II. třídy z Velkého Poříčí do Hronova, z Libáně na hranici kraje a z Jaroměře do Nového
města nad Metují.“
Martin Červíček, první náměstek hejtmana pro oblast dopravy
sterstvo průmyslu a obchodu nám
poskytne slíbenou dotaci ve výši 41,8
milionu korun postupně – na základě předložených faktur od dodavatele stavby za rok 2020 a na základě
uzavřených kupních smluv na vykupované pozemky,“ uvedl Václav Řehoř, radní pro oblast investic.

V rámci první etapy obchvatu
vzniká nová komunikace, která obejde město ze severu. Začne
na kruhovém objezdu, který vznikl
na křižovatce silnice II/304 vedoucích z Opočna na Bohuslavice a silnice III/30815 směřující na České
Meziříčí. Obchvat vyústí nad ryb-

níkem Broumar na silnici II/298
vedoucí do Dobrušky.
První etapa obchvatu Opočna
odvede významnou část dopravy
z průmyslové zóny mimo centrum
města. V současné době je osobní
a těžká nákladní doprava vedena
městem, tudíž je velkým zdrojem
hluku a znečištění. Nová silnice
poslouží zároveň jako spojnice
mezi regionálními centry Dobruškou a Hradcem Králové a jako
hlavní přístupová komunikace
do rekreačních oblastí Orlických
hor. Novou silnici od zástavby města oddělí protihlukové stěny a val
osázený dřevinami, díky kterým
se sníží prašnost a hluk projíždějících automobilů. |
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Středoškoláci pomáhají v boji s koronavirem
Přes 200 středoškoláků z krajských škol nastoupilo do první
linie v boji proti koronviru a pomáhají lékařům, sestrám i pečovatelům. Třeba studenti z trutnovské a hradecké zdrávky se
zapojili do práce přímo ve zdravotnických a sociálních zařízeních.
Z krajských škol pochází také
nemalá část ochranných štítů,
které používají lékaři, sestry i pečovatelé. Dobrovolníci z řad žáků
a pedagogů je začali vyrábět na 3D
tiskárnách.
„Vyzvala jsem ředitele všech
krajských středních škol, kteří
disponují 3D tiskárnami, aby se
do výzvy Tiskne celé Česko zapoji-

„Zapojení žáků a pedagogů z krajských škol je
fantastické a jsem na všechny moc pyšná. Všem, kteří
pomohli a pomáhají, velice děkuji. Vládní omezení
znamenala pro školství citelnou ránu, přeji všem
kantorům a kantorkám mnoho síly a hlavně dobrých
nápadů, jak při této improvizované výuce dál připravovat mladou generaci na život.“
Martina Berdychová, náměstkyně pro školství
li. Jsem potěšena, s jakou ochotou
a vstřícností někteří z nich tuto
výzvu přijali. Na konci března se
na projektu podílelo 18 subjektů
zřizovaných krajem a dalších 10
subjektů ostatních zřizovatelů,“
řekla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství.

Symbolem boje proti koronaviru
se stala ručně šitá rouška z bavlněné látky, kterou vyráběly statisíce
dobrovolníků. Do šití se také zapojili
žáci i učitelé z krajských škol a společnou silou pomohli přispět k větší
ochraně obyvatel. Šilo se prakticky
všude, nejen ve školách, kde se krejčovské obory vyučují. |

Královéhradecký kraj otevírá další data veřejnosti
Královéhradecký kraj na webových stránkách zveřejnil další
balík datových sad. Veřejnost tak
bude mít nově přístup k informacím ze školství, veřejné dopravy či
krajských příspěvkových organi-

zací. Kraj zpřístupňuje takzvaná
opendata od roku 2017.
V novém datovém balíčku veřejnost získá informace o všech
příspěvkových organizacích Královéhradeckého kraje, počtu žáků

„Ve světě je zpřístupňování dat zcela normální. Je to
znak i předpoklad využití informačních technologií.
Královéhradecký kraj aktivně umožňuje zpracování informací do různých aplikací i na mobilních
telefonech. Je to další krok k tomu, aby Královéhradecký kraj byl pro všechny čitelnější a viditelnější.
Podívejme se, jak podrobná a logicky uspořádaná
jsou teď v mediích data o šíření koronaviru.“
Rudolf Cogan, radní pro informatiku a ekonomiku
v jednotlivých oborech středních
škol, regionálních cyklotrasách či
navazujících autobusových spojích ve veřejné linkové dopravě.

Všechny informace naleznete
na webových stránkách Královéhradeckého kraje na adrese: bit.ly/
datovysklad. |

Kraj podruhé vyhlásí výběrové řízení na rekonstrukci vily Gymnázia J. K. Tyla
Královéhradecký kraj vyhlásil
veřejnou zakázku na rekonstrukci vily Gymnázia J. K. Tyla v Hradci
Králové. Předpokládaná nejvyšší
přípustná cena zakázky je 11 milionů korun bez DPH.
Rekonstrukce vily bude zahájena pravděpodobně v červenci
a potrvá přibližně rok. „Jedná se
o kulturní historickou památku.
Rekonstrukcí vily tak dojde k celkové revitalizaci areálu gymnázia. Naším záměrem je zachovat
v maximální míře prvotní charak-
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„Zakázku na stavební práce vyhlašujeme již podruhé, museli jsme zakázku zrevidovat, navýšili jsme
předpokládanou hodnotu zakázky z 10 milionů korun
na nejvýše přípustnou 11 milionů korun bez DPH. Věřím,
že se tak zadávacího řízení zúčastní více dodavatelů.“
Václav Řehoř, radní pro investice
ter vily a vzhled objektu včetně
původního materiálového a barevného řešení. Dojde ke změně
vnějšího zdiva v části soklu, kdy
bude nevhodný obklad nahrazen

jiným. Všechny fasádní výplně
budou provedeny jako replika původních výplní,“ řekla náměstkyně
Martina Berdychová odpovědná
za oblast kultury a školství.

Opravy se budou týkat také vstupní haly, stropů nad druhým nadzemním podlažím, kanalizace, rozvodů,
dojde i na výměnu podlah, dveří,
oken, střešní krytiny a oplechování
včetně izolace proti vlhkosti.
Objekt o jednom podzemním
a dvou nadzemních podlažích byl
postaven ve 20. letech minulého
století podle návrhu architekta Josefa Gočára. Vila, která je kulturní
historickou památkou, v současnosti slouží pro výuku hradeckého
Gymnázia J. K. Tyla. |

Fotograficky

Královéhradecký kraj dodal dezinfekci, ústenky a ochranné rukavice také 139 malým
prodejnám, které sdružuje Asociace českého tradičního obchodu. Kraj jim věnoval 10
tisíc roušek, 2 tisíce rukavic a 25 litrů dezinfekce. Během služební cesty se hejtman Jiří
Štěpán stavil v prodejně v Nechanicích, aby zde část darovaných ochranných pomůcek
osobně předal.

Školní výuka se ze zavřených škol přesunula na internet. Ukázalo se, že například
v dětských domovech chybí počítače, s jejichž pomocí by se děti mohly dál vzdělávat.
Královéhradecký kraj proto z iniciativy náměstkyně pro školství Martiny Berdychové
nakoupil 187 notebooků za více jak 1,7 milionu korun. Ty rozdělil mezi sedm dětských
domovů, které zřizuje.
Kraj provedl průzkum trhu a po konzultacích s odborníky vybavil dětské domovy notebookem s Windows 10 včetně antivirového programu a s nainstalovaným vzdělávacím
softwarem. V souvislosti s pořízením techniky nabídly i kulturní a paměťové instituce
on-line programy na míru dětským domovům. S nakládáním a rozvozem elektroniky
pomohla i náměstkyně Martina Berdychová (na snímku).

Krajský odbor dopravy připravuje rozjezd veřejné autobusové dopravy podle nových
smluv, platných od března příštího roku. Na snímku si první náměstek Martin Červíček
prohlíží návrh nového označení autobusových zastávek. V plánu jsou také další kontroly
připravenosti jednotlivých dopravců z hlediska vybavenosti nových autobusů či
personálního zajištění.

Královéhradecký kraj se na začátku dubna opět zapojil do osvětové kampaně na zvýšení
povědomí o autismu Česko svítí modře. Kraj podporuje vzdělávání dětí s poruchou
autistického spektra i provoz poradenských center. V každém okrese je jedno speciálněpedagogické centrum zaměřené na klienty s autismem.
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Hejtman Jiří Štěpán: Je skvělé, že si v těchto chvílích
pomáháme. Pocit solidarity je důležitý
Královéhradecký kraj distribuuje ochranné prostředky pro
praktické lékaře, ambulantní specialisty a další poskytovatele zdravotních služeb v regionu a snaží
se pomáhat tam, kde je to třeba.
„Krajský krizový štáb, respektive
jeho pracovní skupina, organizuje
činnosti nezbytné pro zvládnutí
epidemie na celém svém území,“
říká hejtman Jiří Štěpán.
Situace kolem koronaviru je
velmi výjimečná, všichni se s podobnou situací setkáváme poprvé.
Jak se na vyhlášení nouzového stavu díváte?
Vyhlášení nouzového stavu
bylo zcela na místě a opatření přijatá vládou považuji za adekvátní.
Nyní je potřebujeme důsledně vyhodnotit a pak teprve přistoupit
k nějakým úpravám.
Měli jste od začátku představu,
jaká je zásoba ochranných pomůcek v nemocnicích v kraji?
Přehled jsme pochopitelně měli,
ale na událost tohoto rozsahu nebyl nikdo v republice připravený
a zároveň nejvyšší představitelé
ujišťovali veřejnost, že koronavirus je vlastně něco jako chřipka.
Jsem rád, že situace v zásobování
se mění k lepšímu.
Co všechno kraj udělal pro to,
aby se situace se zásobami změnila?
Především jsme přistoupili
k efektivní distribuci pomůcek zajištěných státem. Souběžně s tím
začal samotný kraj s obstaráváním
potřebného materiálu – nakupujeme roušky, dezinfekci a snažíme
se zajistit i potřebné množství respirátorů.
Královéhradecký kraj zavedl
povinnost nošení roušky ještě
před celorepublikovým vyhlášením, přestože se o tom již jednalo?
Přijetí či nepřijetí plošného nařízení nosit roušku nemohl nikdo
do poslední chvíle předjímat. Vyhodnotili jsme, že takové opatření
je přínosné, a proto jsme tuto povinnost zavedli podobně jako některé další kraje ČR.
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Co říkáte na aktivizaci dobrovolníků ohledně šití roušek a výrobě dalších ochranných pomůcek?
Každá taková pomoc má smysl, a to především v situaci, která
zde zpočátku panovala. Mám tím
na mysli nedostatek ochranných
prostředků na trhu. Tyto aktivity
mají i důležitý psychologický efekt
pro veřejnost – sílí pocit solidarity
a lidé při té práci mohou částečně
odbourat své obavy a stres. Navíc
to ukazuje, že k sobě nejsme navzájem bezohlední a že si dokážeme
pomáhat ve chvílích, kdy je to nejvíce potřeba.
Zároveň kraj začal ve velkém
roušky a ochranný materiál nakupovat. Kolik bylo materiálu a kam
směřoval?
V polovině března Královéhradecký kraj nakoupil tisíc respirátorů FFP1 a 300 respirátorů FFP2.
Rozdělili jsme je mezi naše nemocnice a zdravotnickou záchrannou
službu.
Vedle toho kraj nakoupil 290
tisíc roušek, které rozdělil mezi
sociální služby v kraji, praktické
lékaře pro děti a dorost i pro dospělé, obecní samosprávy, zařízení
pro následnou péči a rehabilitaci,
nemocnice, mateřské školy, hasiče,
záchranáře, policisty a další.
Povedlo se nám také nakoupit
přes 200 tisíc respirátorů a 80 tisíc

litrů dezinfekce, které distribuujeme.
Jakými dalšími způsoby kraj
pomáhá?
Krajský krizový štáb, respektive jeho pracovní skupina, organizuje činnosti nezbytné pro
zvládnutí epidemie na celém svém
území. Vedle nákupu a distribuce ochranných pomůcek jsme se
spolu s našimi organizacemi zapojili do výroby ochranných štítů
pro zdravotníky. Hodláme nakoupit nové plicní ventilátory pro
náchodskou nemocnici. Kraj také
přijímá celou řadu mimořádných
opatření například ve veřejné dopravě, školství nebo sociálních
službách.
Krajské nemocnice, krajská
zdravotnická záchranná služba,
ale i pracovníci sociálních služeb
jsou přímo v první linii boje s koronavirem a my je v tom podporujeme. Na boj s epidemií se rada
kraje rozhodla vyčlenit 210 milionů korun.
Královéhradecký kraj stále
patří mezi kraje s nejmenším počtem nakažených, čemu to připisujete?
Obecně jsou na tom hůře větší města, kde je větší pohyb lidí
z různých zemí a větší koncentrace obyvatel. Ty údaje se ale neustále mění a i tam, kde je nyní
relativní klid, se může situace

rychle zhoršit, pokud lidé nebudou respektovat vládní opatření.
Na druhou stranu jsem za tato
čísla rád. Ukazují, když už nic jiného, že lidé jsou u nás ohleduplní a zodpovědní vůči svému
okolí.
Pro ekonomiku to rozhodně nebude dobrá doba. Jaké očekáváte
ztráty v krajském měřítku?
Na odhady škod je ještě příliš
brzy. Kraj se pochopitelně bude
snažit dopad na podnikatelské
subjekty na svém území zmírnit,
ale musíme se o tom pobavit s koaličními partnery i s opozicí.
V posledních dnech se mluví
o uvolňování jednotlivých opatření. Jak vidíte další postup vy?
Nejsem odborník, ale myslím, že jak se ukazuje například
v asijských státech, koronavirus
jen tak nezmizí a bude záležet
pouze na nás, jak se s nákazou
v budoucnu vypořádáme. Takzvané promoření společnosti
připadá v úvahu pouze za předpokladu, že proběhne pozvolna
tak, aby nedošlo ke kolapsu systému zdravotnictví.
Kdy si myslíte, že bychom se
mohli v co největší míře vrátit
k běžnému fungování?
Máme jaro, teploty stoupají,
slunce svítí, lidi bude obtížné držet doma. Pomalu se ale začínáme
vracet k normálu, otevřely se první
obchody. Nepochybně to ale bude
návrat dlouhý a opatrný. Skutečně
nemůžeme nyní jásat a uvolňovat
veškerá opatření.
Co byste lidem v závěru doporučil, jak byste je povzbudil?
Přestože tato situace je pro nás
zcela nová, s větším odstupem vidíme, že lidské dějiny jsou řetězcem
vrcholů a krizí. Každou katastrofu
dokázali lidé překonat a nepochybuji, že i současnou složitou situaci
díky vzájemné spolupráci a ohleduplnosti zvládneme.
Děkuji všem v první linii v boji
s touto nákazou a děkuji ostatním,
kteří pomáhají těm z nás, kteří to
nyní potřebují nejvíce. |
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Budeme novelizovat epidemiologické plány v našich
nemocnicích, říká náměstek pro zdravotnictví Aleš Cabicar
Mají se lidé bát, že v důsledku
dopadů epidemie koronaviru
bude snížena kvalita krajského
zdravotnictví?
S tím, jak epidemie probíhá
a trvá, by bylo naivní myslet si,
že to tak nebude. Zdravotnictví je
ve všech společnostech součástí
celkové ekonomické struktury. Co
si zdravotnictví po stránce ekonomické dovolit může, co si dovolit nemůže, co by si rádo dovolilo.
Ekonomiku a zdravotnictví oddělit nejde. Epidemie koronaviru
bude určitě mít masivní ekonomické důsledky. Jak se to dotkne
krajského či státního zdravotnictví? O tom se začínají vést diskuse. Jde o to, jaký podíl hrubého
domácího produktu bude v budoucnu vyčleněn na zdravotní
a sociální péči. Začínáme se bavit
o tom, jak bude hrubý domácí
produkt vypadat po výrazném
zpomalení ekonomiky způsobené epidemií.
Jak to bude vypadat v našem
kraji?
V rámci krajského zdravotnictví se nám vyplatila cílená
investiční strategie, kterou jsme
dokázali prosazovat ještě před
vypuknutím epidemie. Jednalo se
nejen o dílčí investice, které jsme
provedli například v broumovské
nemocnici a dalších zařízeních.
Podařila se však také i ta obrovská investice do rekonstrukce

náchodské nemocnice. Pevně věřím, že se nám tuto investici podaří zdárně dotáhnout do konce
během několika příštích měsíců.
Týká se to rovněž investic do přístrojového vybavení krajských
nemocnic. Zde jsme čerpali také
prostředky z evropských strukturálních fondů.
Nyní je na stole otázka, jak
na koronavirovou krizi bude reagovat evropský rozpočet pro
zdravotnictví. Mnohem komplikovanější situaci by mělo nyní
krajské zdravotnictví, pokud bychom v těchto dnech chtěli řešit
generální rekonstrukci náchod-

ské nemocnice a podobné projekty, pro které jsme úspěšně zvládli
získat financování již v uplynulém roce.
Začátek pandemie v Česku byl
náročný, pracovní tempo hektické, zklamal vás někdo v té době?
Obecně platnou pravdou je, že
jakákoli krize odhalí částečně i plně
lidské charaktery, prověří nastavená systémová opatření. Přiznám se,
že nedokážu hodnotit a posoudit
nějaké negativní projevy či zásadní
selhání u jednotlivců či skupin obyvatel. Ve vypjaté situaci a ve stresu
někdo může reagovat neadekvátně.
Nikoho nezatracuji, jsme jen lidé.

V myšlenkách mám opravdu
jen ty dobré vlastnosti, kterými
se občané projevují v současné situaci. Na to špatné, negativní, zapomínám. Takových případů bylo
ostatně minimum. Sympatie lidí
k našim zdravotníkům, respektování všech nařízení, vzájemná
ohleduplnost, odpovědnost, solidarita – to jsou zkušenosti a pocity, které u mě naprosto převládají.
V čem se může krajské zdravotnictví z epidemie koronaviru
poučit?
Co se týká krajského zdravotnictví, tak jeho struktura je rozprostřena především do našich
nemocnic v jednotlivých městech: v Náchodě, Trutnově, Jičíně,
Dvoře Králové, Rychnově. Určitě
se vrátíme k debatám o dostatečném zásobení materiálem pro
případy epidemií.
Zcela jistě budeme novelizovat
epidemiologické plány v našich
nemocnicích. Už v období těsně
před vypuknutím epidemie jsem
vyjádřil podporu výstavbě nové
infekční kliniky v krajské fakultní nemocnici. Kraj je připraven
s výstavbou této infekční kliniky
pomoci. Budeme se určitě zaobírat
i tím, jak by měla vypadat infekční
oddělení v našich krajských nemocnicích. Po této zkušenosti pak
bude zcela legitimní i požadavek,
zda nevybudovat infekční oddělení i tam, kde nyní chybí. |

Na boj s kůrovcem kraj pošle majitelům lesů dalších 800 tisíc korun
Královéhradecký kraj hodlá
v dalším kole dotačního programu
podpořit vlastníky lesních pozemků, kteří se potýkají s následky kůrovcové kalamity. Na úhradu části
nákladů na těžbu napadeného dřeva či výstavbu oplocenek kraj v dalším kole pošle 798 tisíc korun. Finanční podporu budou schvalovat
ještě krajští zastupitelé.
„Stejně jako v loňském roce je
na pomoc vlastníkům lesních pozemků k dispozici 10 milionů ko-

run. Žadatelům jsme v letošním roce
prozatím vyplatili více jak 1,1 milionu korun. Poslední částku za téměř
800 tisíc korun musí potvrdit ještě
krajští zastupitelé. V tuto chvíli vyřizujeme dalších 14 žádostí. Vzhledem k blížícím se letním měsícům,
kdy kůrovcová kalamita vrcholí, lze
předpokládat, že žadatelé vyčerpají
celkově vyšší částku než v loňském
roce. Výstavbu oplocenek plánuje
od poloviny letošního roku podporovat také ministerstvo zeměděl-

ství,“ řekl radní pro oblast vodního
hospodářství, životního prostředí
a zemědělství Karel Klíma.
Královéhradecký kraj na likvidaci kůrovcového dřeva a výstavbu
oplocenek v roce 2019 vyplatil přes
šest milionů korun.
Dotační program je určený
pro vlastníky lesních pozemků
na území Královéhradeckého
kraje s výměrou do 50 hektarů.
Dotace jim pokryje část výdajů vynaložených na těžbu a přiblížení

napadeného kůrovcového dřeva
k asanaci a na výstavbu oplocenek
pro ochranu dřevin vysazených
při obnově poničeného lesního
porostu.
O dotaci lze požádat prostřednictvím dotačního portálu Královéhradeckého kraje. Pak žadatelé
musí elektronické žádosti doručit
písemně na krajský úřad. Od podání
žádosti běží lhůta 90 dnů pro vyřízení a následné vyplacení finančních
prostředků. |
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Další projekty v rámci česko-polské spolupráce mohou začít,
dostanou celkem 82,5 milionu korun
Během Monitorovacího výboru
programu Interreg V-A ČR - Polsko
2014-2020 schválili jeho členové
nové projekty, které získají významnou finanční podporu. Díky
financím z evropských fondů se
v příhraničí bude moci rozvíjet
školství a zlepšovat bezpečnost.
Jedním z podpořených projektů
je projekt nazvaný „KOMPETENCE
4.0“, do kterého se zapojí Střední
průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích, Vyšší odborná
škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie v Trutnově a Česká lesnická
akademie – střední škola a vyšší
odborná škola v Trutnově. Tento
projekt reaguje na současnou nízkou připravenost většiny středních
škol na rychlý vstup 4. průmyslové
revoluce, tedy na využívání digitálních technologií a inovačních

„Je to další
úspěch pro
náš region
v rámci
česko-polské
přeshraniční
spolupráce,
neboť objem
evropské dotace na podpořené projekty nebo na projekty, které bude
díky převodům a úsporám možno
v blízké době začít realizovat,
představuje částku 3,3 mil. EUR,
tj. cca 82,5 mil. Kč, k tomu je ještě
třeba připočíst národní dotaci pro
české partnery.“
Pavel Hečko,
radní odpovědný za oblast
regionálního rozvoje, grantů,
dotací a cestovního ruchu.

Nejen vlk škodí. Kraj kvůli útokům
kormoránů či vyder pomůže
chovatelům ryb
Radní Královéhradeckého kraje
schválili další finanční podporu pro
chovatele ryb v regionu. Přes 86 tisíc
korun kraj pošle rybářům a jednotlivým organizacím Českého rybářského svazu, kterým způsobila škody
vydra říční nebo kormorán velký.
Královéhradecký kraj na náhradách
za škody způsobených těmito chráněnými živočichy letos prozatím vyplatil přes 258 tisíc korun.

Královéhradecký kraj v letech
2016 až 2019 chovatelům ryb vyplatil více jak 4,3 milionu korun.
Finance mu na tyto účely poskytl
stát.
rok 2016 – 160 409 Kč
rok 2017 – 179 621 Kč
rok 2018 – 714 544 Kč
rok 2019 – 3 256 906 Kč
rok 2020 – 258 000 (údaj není konečný). |

„Pro veřejnost jsou bezpochyby mediálně známější
útoky vlků na hospodářská zvířata zejména v oblastech
Broumovska a Trutnovska. S útoky zvláště chráněných
živočichů se však dlouhodobě potýkají také chovatelé
ryb. Škody se často pohybují v řádech desítek tisíc korun,
nicméně i výše ztráty díky útoku za několik set tisíc korun
nejsou v našem kraji ničím neobvyklým. Na náhradách
škod pro chovatele ryb se nejvíce vyplatilo v roce 2019,
kdy celková částka přesáhla 3,2 milionu korun.“
Karel Klíma, radní pro oblast vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství
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nástrojů. Všechny školy zapojené
do projektu z evropských peněz
obdrží dotaci ve výši více než 23,5
milionu korun.
Díky přesunu nevyužitých finančních prostředků z jiných oblastí může začít projekt nazvaný
„Společné řízení rizik – Hronov
a Kudowa Zdrój“, do kterého je zapojeno město Hronov jako vedoucí
partner. Nově získal podstatnou
část požadované finanční podpory
také projekt „Bezpečněji společně“, do kterého je zapojené město
Broumov.
Úspory v prioritní ose 2 –
Rozvoj potenciálu přírodních
a kulturních zdrojů pro podporu
zaměstnanosti (cestovní ruch)
přinášejí ovoce. Šetrným hos-

podařením a dalšími úsporami
a korekcemi se podařilo posbírat
přes 90 % dotačních prostředků na uskutečnění náhradního
projektu „Česko-polské stezky
do pravěku, od Geoparku UNESCO
po starohory”, do kterého je zapojená Nová Paka a Bohuslavice
nad Metují.
V současnosti je možno připravovat česko-polské mikroprojekty v rámci Fondu mikroprojektů
v Euroregionu Glacensis i projekty
v rámci dalších mezinárodních
programů. Uchazeči o dotace obdrží informace na oddělení evropských grantů Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje – Roman
Klíma - tel. 495 817 492, e-mail rklima@kr-kralovehradecky.cz. |

Z REGIONU

Díky žákům a studentům v Královéhradeckém kraji
Soutěž
skončilo více než 4,2 tuny vysloužilého elektra na recyklaci Vesnice roku je
pro letošní rok
Žáci a studenti v Královéhra- životního prostředí, zabránili lečnosti Asekol, která v České redeckém kraji a odevzdali během úniku škodlivých látek, které publice zajišťuje sběr a recyklaci
zrušena
tříměsíční sběrové kampaně tento odpad obsahuje,“ dodává vysloužilých elektrospotřebičů.
k recyklaci 4 239 kg vysloužilých
drobných
elektrospotřebičů.
Kampaň se uskutečnila v rámci
programu Recyklohraní aneb
Ukliďme si svět a v kraji se do ní
zapojilo 40 mateřských, základních a středních škol.
„Z elektroodpadu jsme dnes
prostřednictvím
recyklace
schopni získat až 80 % materiálů,
které můžeme znovu využít. Díky
dětem jsme tak ušetřili zhruba
3 391 kg surovin. Zároveň školáci a studenti přispěli k ochraně

SŠGS Nová Paka - žáci plní úkol Recyklohraní

Nejlepšího výsledku v kraji dosáhla ZŠ a MŠ, Lično, okres
Rychnov nad Kněžnou, kde v průměru na žáka odevzdali 15,08 kg
vysloužilého elektra. Na druhém
místě se umístila Základní škola,
Slatiny, okres Jičín s 6,85 kg v přepočtu na žáka. Samostatně byly
ještě hodnoceny větší školy s více
než 300 žáky – zde první místo
patří Základní škole, Hradec Králové, Štefánikova 566, kde v průměru na žáka vytřídili 0,52 kg
elektra. |

Vyhlašovatelé letošního ročníku
Vesnice roku 2020 rozhodli z důvodu výskytu a šíření koronaviru
na území České republiky o zrušení
soutěže Vesnice roku 2020.
Rozhodnutím o zrušení soutěže
byly zrušeny také veškeré akce s letošním ročníkem související, včetně
motivačních seminářů. Přihlášky
do soutěže a uhrazené registrační
poplatky budou obcím vráceny. Více
informací najdete na stránkách
www.vesniceroku.cz |

většinu roušek našili - kromě žen
se zapojili i šikovní muži - nejenom
pro své rodiny, ale i pro sousedy, kteří si je mohou vyzvednout v prodejnách nebo vybrat na „rouškovníku“.
Starostové a členové zastupitelstev
obcí, v převážné většině neuvolnění, mají teď spoustu práce a starostí,
o kterých v minulosti neměli tušení. Potýkali jsme se s povodněmi,
různými požáry, máme kůrovce
v obecních lesích, ale tahle kalamita
přidává nejednu vrásku na tváři. Nezbývá než poděkovat.
Kdo si však opravdu zasluhuje
ocenění, to jsou pracovnice a pra-

covníci v sociálních službách. Jestliže se v republice uzavírají celé
domovy pro seniory, tak v Královéhradeckém kraji nemuselo být
uzavřeno ani jedno zařízení. Jak
jsem byl informován některými
řediteli zařízení, tak do Velikonoc
nebyl v krajských zařízeních ani
jeden případ nákazy virem Covid 19, s výjimkou karantény několika
jednotlivců z řad personálu, a to
je skutečnost, která si zasluhuje
ocenění. Je výsledkem důsledného
dodržování všech preventivních
a hygienických zásad a hlavně perfektní práce všech zaměstnanců

jak domovů pro seniory, tak ústavů
pro zdravotně postižené. Všichni,
kteří máme v těchto zařízeních své
příbuzné nebo známé, jim za tuto
náročnou a tolik potřebnou práci
musíme děkovat.
A jednu malou poznámku
na závěr. 11. února 2020 se v Domově u Biřičky v Hradci Králové dožila
108 let paní Hedvika Trutnovská.
Letošní oslava proběhla pouze
s rodinou a pracovnicemi domova.
My touto cestou alespoň dodatečně gratulujeme a přejeme hodně
zdraví. |
Josef Lukášek (KSČM)

dopravy na bezpečnostně hlídaných
hranicích s Německem, Slovenskem
či na Královéhradecku u Náchoda si
museli vyřešit v součinnosti starosta
Náchoda, ministr vnitra, náměstek
kraje s Policií ČR s Celní správou sami,
aby pak o tři dny později komisařka
a Evropská komise přispěchala s knížecí radou o středním volném (zeleném) pruhu!
Všemi nutnými přijatými opatřeními jsou jednou z existenčně nejvíce zasažených a postižených skupin
OSVČ a malí živnostníci. Tato skupina
obyvatel je dlouhodobě jedna z nejstatečnějších a proč si pomoc zaslou-

ží? OSVČ jsou ti, kteří stát nezneužívají, nechodí zbytečně na nemocenské,
nežijí z dávek, jsou odpovědní, žijí
v každodenně v tvrdém konkurenčním prostředí. Za to je stát za odměnu
někdy otravuje s „papírováním“ jako
jsou statistické nesmyslné „europksounijní výkazy“, ministerská byrokracie, složitá daňová přiznání, o jejichž zjednodušení se léta jen „žvaní“!
Starají se o rozvoj svého podnikání,
vytváří práci pro jiné či poskytují službu a hodnoty. A je úplně jedno, jestli
jde o řemeslníka, drobného podnikatele či majitel provozovny. |
Miroslav Matějka (SPO ZEMANOVCI)

Kristina Koucká z neziskové spo-

PŘÍSPĚVKY OPOZICE

Klobouk dolů
Klobouk dolů a hluboce smeknout před všemi, kteří se v této
náročné době starají o ostatní.
Od krizového štábu až po poslední dobrovolníky, kteří pomáhají
i v těch nejzapadlejších obcích v příhraničí. I tady žijí lidé a i zde, přestože je zde relativně čisté ovzduší,
je potřeba se chránit před neviditelným nepřítelem. Díky Královéhradeckému kraji a HZS jsou i tyto malé
vsi zásobovány dezinfekčními prostředky a potřebnými rouškami.
I když, popravdě řečeno převážnou

Knížecí rady evropské komisařky a pomoc
drobným podnikatelům
Rád bych zmínil pomoc kraje
osobám samostatně výdělečně
činným. Poté, co Vláda ČR vyhlásila
stav nouze 12. 3., se tato skupina se
zaměstnanci, firmami stala nejvíce ohroženou. V přímém přenosu
jsme viděli předsedkyni Evropské
komise Ursulu von der Leyenovou
rozčilující se nad zavřením hranic!
EU ukázala fatální selhání, protože nejen, že nic nedělala, ale ještě
drze kritizovala národní vlády
včetně té naší! Vlády a kraje či regiony samy konaly, aby ochránily své

obyvatelstvo před Covidem-19 a EU
se na nic naštěstí neptaly.
Stát přijímal tedy s kraji opatření zpomalující pohyb obyvatelstva,
atomizoval shromažďovací strukturu a mobilitu, protože jde o efektivní cestu, jak z pandemie rychle
ven! EU se probudila až 18. 3. a ještě
špatnou nohou! Protože nemohla
„vydýchat“, že USA správně zavřely
hranice, tak po 14 dnech, aby ukázala, že je taky statečná, uzavřela
Schengenský prostor. K smíchu!
Tehdejší komplikace kamionové

Články v této rubrice vyjadřují názory zastupitelů, případné reakce adresujte přímo autorům.
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POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

Zavřené kulturní instituce v kraji nabízejí návštěvníkům
virtuální program, jejich nabídku shrnuje projekt #pootevřeno
Vládní opatření vydaná k zamezení šíření koronaviru zavřela
všechny kulturní instituce. Královéhradecký kraj však na webu
prokreativitu.cz díky projektu
#pootevřeno přehledně informuje o nabídkách muzeí, galerií,
knihoven či hvězdáren, které svoji
činnost přestěhovaly především
na své weby a sociální sítě.
„V krajem zřizovaných muzeích, galeriích, knihovně či hvězdárnách se život nezastavil. Jejich
pracovníci pracují povětšinou
z domu a usilovně, byť mnohdy
ve ztížených podmínkách, připravují hlavní výstavy na rok 2020.
Kromě toho nabízí nové programy
on-line. Všechny informace o nabídkách kulturních institucí naleznete na webu prokreativitu.cz,
Na webu Muzea východních Čech
vznikla sekce Výstavy online, která
obsahuje jak online prohlídky,
tak i přednášky a produkty pro
školy. První zpřístupněnou online
výstavou je interaktivní prohlídka
výstavy Okolo Hradce s doprovodnou fotogalerií a multimédii.
Galerie výtvarného umění v Náchodě na svůj Facebook průběžně
přidává příspěvky se souhrnným
názvem Návraty, v nichž představuje uplynulé výstavy. Na Instagramu
průběžně publikuje fotografie
svých sbírek. Na galerijním Youtube
kanálu její pracovníci zveřejňují
záznamy z vernisáží.

Hvězdárna a planetárium Hradec
Králové a Hvězdárna Úpice přesunuly své aktivity na své webové
stránky, kam pravidelně umisťují
aktuální informace o úkazech
na obloze, především o těch, které
jsou pozorovatelné pouhým okem,
bez potřeby specifického technického vybavení a nevyžadující
delšího cestování.
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kde v sekci projektu #pootevřeno
přehledně a jasně zveřejňujeme
nabídku muzeí, galerií, kin i hvězDivadlo Drak umožňuje zhlédnout
současné i starší inscenace,
na něž odkazuje ze svého webu,
Facebooku. Lektorské oddělení
připravilo pro rodiny s dětmi i školy
jednoduché návody na divadelně-výtvarné dílny na doma.
Regionální muzeum a galerie
v Jičíně na svém Facebooku
pravidelně zveřejňuje videa archeologického pracoviště, videovzkazy návštěvníkům, kvízy a hádanky
související s výstavami.
Galerie moderního umění v Hradci
Králové na svém Facebooku
a Instagramu nabízí oddechovou
formu výtvarných radovánek pro
děti bez věkového omezení a také
fotoreportáže ze stálé i aktuální
expozice.
Archeopark Všestary svoji činnost
přesunul na své webové stránky,
Facebook a Youtube. Každý všední
den zde zveřejňuje příběhy z pravěku které jsou určené nejen pro
první i druhý stupeň ZŠ.

dáren,“ uvádí náměstkyně pro kulturu Martina Berdychová.
Web prokreativitu.cz byl původně věnovaný pouze přípravě krajské strategie pro oblast kultury
a památkové péče. Se změnami
vyplývajícími z vládních opatření nechal Královéhradecký kraj
jeho obsah významně rozšířit.
V současné chvíli se stal také informačním webem pro kulturní
aktéry o tom, jaká opatření na jejich podporu kraj realizuje, a především slouží jako platforma pro
nabídku kultury, která se odehrává online.
V rámci kampaně #pootevřeno se sdružují aktivity kultur-

ních organizací v kraji, přidat
se může kterákoliv organizace,
která má zájem. Cílem kampaně
zaštiťované krajem je podpořit
organizace v Královéhradeckém
kraji, aby prezentovaly, co dělají,
když mají #pootevřeno. Kompletní nabídku lze najít na adrese: https://www.prokreativitu.
cz/kultura-v-kraji-pootevreno.
Na facebookové stránce kampaně jsou pravidelně prezentovány
zajímavé aktivity, které organizace vymyslely pro své publikum
speciálně pro toto období i informace ze zákulisí, do kterého
můžeme pootevřenými dveřmi
nahlédnout. |

názory zastupitelů

Koronavirus jako výzva
Musím poděkovat všem, kteří
se v této složité
době chovají zodpovědně a snaží
se minimalizovat
riziko šíření nákazy zejména na seniory a nemocné. Vděčnost si zaslouží všichni
v první linii. Nejen lékaři, sestry,
policisté, hasiči, vojáci a lékárníci,
ale také prodavačky, řidiči nebo
pracovníci v sociálních službách.

Plně podporuji opatření, které
vláda vyhlásila. Nyní je ale hlavní zajistit ochranu pro všechny
v první linii. O každém opatření
je velmi složité rozhodnout a často se můžou jevit jako nesmyslná.
Jestliže mají za následek alespoň
částečné omezení šíření viru, tak
smysl mají a je potřeba je respektovat a dodržovat. Všímejme si
lidí v okolí a pomáhejme jim. Pro
starší lidi může být například obstarání nákupu velkou podporou.

názory zastupitelů
Stejně tak hlídání dětí pro pracující rodiče. Nezapomínejme ani
na starosty, kteří se svými týmy
na radnicích řeší problémy přímo
v místě se znalostí všech detailů
a konkrétních situací. Pochvalu
si zaslouží i všichni dobrovolníci, kteří pomáhají od šití roušek
po nákupy spoluobčanům. Ocenit
musím i učitele, kteří pracují v obtížné situaci na dálku. A to i v ZUŠ.

Možná nás všechny tato zkušenost může i posílit a povzbudit.
Můžeme si uvědomit, že přes
mnohé rozdíly tvoříme společenství a že kromě materiálních statků a zdraví, je důležitá také lidská
sounáležitost, solidarita a ohleduplnost. Moc bych si přál, aby v nás
zůstaly i v lepších časech.
Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL)

Krize jako příležitost
Končící konjunktura přinesla
zdražování
i ve stavebnictví.
V roce 2019 byl
nárůst cen nových budov přes
5 %, to je oficiální statistika celkově. Pokud jde o dodávky městům
a krajům, tak odhaduji, že je to
přes 10 %.
Vzhledem k administrativním
překážkám a smluvní rigiditě staví veřejný sektor vždy dráž, než
byznys. Podnikatel po skončení
soutěže může s vítězem ještě tvrdě vyjednávat o ceně, kraj a město
ne – stavební firma má zákonem
dané právo na zakázku.
Jako starosta jsem zažil, kdy
se o nový bazén „pralo“ 10 firem
a z projektantem předpokládaných 95 mil. Kč soutěž cenu snížila na 70 mil. Kč. To bylo v roce
2012. V druhé polovině krize se

již nabídky počtem snižovaly
a ceny rostly. Bankrotovalo se,
a ti, co zbyli, už nestavěli pod výrobní náklady.
Krizi může oddálit předvolební
čas, ale teď myslím není připravenost staveb a peníze půjdou proti
koronaviru. Mnoho samospráv teď
může ukázat flexibilitu – a odsoutěžit připravované projekty, pokud
je má. V Nové Pace se rozbíhá soutěž na rekonstrukci kulturního
střediska a také kláštera, každá
akce za 100 mil. Kč. Krize může
v těchto soutěžích znamenat milionové úspory. 2 větší zakázky najednou mohou pro velkou firmu
znamenat úspory z rozsahu. Kraj si
teď aktivně počíná zejména na silnicích a snad se ve správný čas podaří vypsat i soutěž na interní pavilon jičínské nemocnice.
Rudolf Cogan, radní pro ekonomiku
(STAN+VČ)

První etapa modernizace náchodské
nemocnice jde do finále
Za několik týdnů to budou dva
roky, co se v náchodské nemocnici začalo stavět.
Při zahájení stavebních prací za
více jak 1,3 miliardy korun jsem
uvedl, že se mi podařilo společně
s mým týmem připravit doposud
největší investiční projekt v mé dosavadní kariéře krajského radního.
Proto mě těší, že se s první etapou
dostavby a modernizace blížíme
do pomyslné cílové rovinky.

Momentálně je hotová hrubá
stavba pavilonů J a K včetně litých
podlah, omítek, rozvodů technických zařízení. Dokončuje se vegetační souvrství střešní konstrukce
či montáže provětrávané fasády
na objektech J a K. Také probíhají
vnitřní výmalby, obkladačské práce a dále začala pokládka vinylových podlah. Provádí se konstrukce vestavby operačních sálů.
Nebudu vám nalhávat, že je vše
zalité sluncem. Aktuálním problémem je v souvislosti s vyhlášením
nouzového stavu dokončení sta-

vebních prací podle harmonogramu, protože došlo k poklesu pracovníků na stavbě kvůli uzavření
hranic.
O konkrétní podobě tohoto
zpoždění vás budu informovat po
postupném rozvolňování aktuál-

ních vládních opatření. I přes tuto
komplikaci však je bezpochyby
zřejmé, že se pacienti a zdravotníci
na Náchodsku brzy dočkají moderní nemocnice 21. století.
Václav Řehoř, radní pro investice (ODS)

Cestovní ruch v kraji
Cestovní ruch
je v současné
době pandemie
koronaviru jednou z nejvíce
zasažených oblastí ekonomiky.
Nejen v Královéhradeckém kraji
budou dopady velké. Dosud statistické údaje o návštěvnosti našeho
kraje a jeho turistických atraktivit
rok od roku potěšitelně rostly, nyní
ale spadly k nule. Cestovní ruch se
u nás v podstatě zastavil. Kraj si je
tohoto dopadu vědom a bude muset v rámci svých možností usilovat
o opětovné rozhýbání turistického
ruchu na svém území. Nabízí se pomoc subjektům v ubytovacích, stravovacích a dalších službách úzce
spjatých s cestovním ruchem. Pevně

věřím, že se podaří tento segment
hospodářství rychle nastartovat.
Ostatně letní sezóna a doba prázdnin a dovolených se rychle blíží.
Výhled do dalších měsíců naznačuje, že s největší pravděpodobností bude letos možné cestovat a trávit
dovolenou pouze v tuzemsku. Ale
proč ne? Vždyť to vůbec není špatně! Je to pro nás všechny ohromná
příležitost poznat další krásné kouty našeho kraje. A to nejen ty notoricky známé a hojně navštěvované,
ale i ty dosud neprozkoumané lokality, které nám do dnešní doby unikaly. Právě ty se mohou stát cílem
našich cest. Utvrďme se zas a znovu
v tom, jak je u nás krásně.
Pavel Hečko, radní pro cestovní ruch
a regionální rozvoj (ČSSD)

Vláda nechala kraje v problémech
Vláda a ústřední krizový tým
řídily od propuknutí
epidemie
bezpečností opatření. Vláda však
opomněla na to,
že pokud nebudou zástupci krajů
(hejtmani nebo náměstkové) stále součástí ústředního krizového
týmu, nemůže se efektivně zajistit
zásobování krajských zdravotnických a sociálních zařízení. Správné
bylo, že obyvatelstvo muselo od vyhlášení nouzového stavu 12. 3. nosit
roušky.
Jen hlupák by vládě vyčítal, že
je jich málo (lékárny je neměly)
a prioritně musely být v nemocnicích. Ženy vzpomněly na „hodiny
šití v pracovní výchově na školách“
a obyvatelstvo si je ušilo! Roušky
ochrání ostatní, respirátory nikoli

(ty pro vlastní ochranu jsou nutné
pro zdravotníky a sociální pracovníky). Bylo však nařízeno všem krajským sociálním zařízením (od důchodových domů po pečovatelské)
mít povinně trojkové respirátory,
ale jaksi se opomnělo kraje dodávkami zásobit. Podotýkám, že koncem března byla zásobovací linka
z Číny již plně ČR v provozu a přistálo okolo 10 letadel!
Tady naivně očekávám, že se celá
řada „hloupých novinářů“ a „pražských chvilkařů“ omluví za své
pomluvy prezidenta M. Zemana
ve vztahu k Číně. Česko doslova
zdravotnickým materiálem Čína
zachránila a to jen díky prezidentově mimořádně dobrým vztahům
s čínským prezidentem!
Miroslav Matějka (SPO ZEMANOVCI)

Články v této rubrice vyjadřují názory zastupitelů, případné reakce adresujte přímo autorům.
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SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA
Vyluštěte křížovku a soutěžte s námi o dárek. Zašlete nám tajenku do 15. května 2020 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: Zdeňka Potštejnská (Kostelec nad Orlicí), Hana Janovcová (Rychnov nad Kněžnou), Jaroslav Krulich (Náchod).

Kraj nakoupil plicní ventilátory
pro náchodskou nemocnici
Rada Královéhradeckého kraje
projednala nákup plicních ventilátorů pro Oblastní nemocnici
Náchod. Za jedenáct ventilátorů
kraj zaplatil téměř šest milionů
korun s DPH. Vedení kraje zároveň
odsouhlasilo, že nákup proběhne
kvůli zrychlení procesu v rámci
jednacího řízení bez uveřejnění.
„S nákupem plicních ventilátorů pro náchodskou nemocnici se
počítá v rámci první etapy modernizace. S ohledem na vývoj situace
kolem epidemie koronaviru bylo
ale nutné nákup uspíšit, abychom

v případě potřeby mohli zajistit
péči pacientům s těžkým průběhem onemocnění COVID-19, pro
které je plicní ventilace životně
důležitá,“ informoval hejtman Jiří
Štěpán.
Rada kraje dala hejtmanovi pravomoc uzavřít kupní smlouvu s dodavatelem ve zrychleném režimu,
konkrétně zadat veřejnou zakázku
v jednacím řízení bez uveřejnění.
„Na trhu je aktuálně velký přetlak a my chceme pro krajskou
nemocnici nakoupit plicní ventilátory co možná nejrychleji právě

kvůli jejich potřebě při péči o pacienty infikovaných koronavirem.
Za nastavených podmínek bychom mohli první plicní ventilátory obdržet v řádu jednoho měsíce
od uzavření smlouvy. Za jedenáct
plicních ventilátorů kraj zaplatí
šest milionů korun,“ doplnil ná-

městek hejtmana Aleš Cabicar odpovědný za zdravotnictví.
Plicní ventilátor mechanicky
nahrazuje plíce pacienta, dodává
do jeho těla kyslík a odvádí z krve
oxid uhličitý. Krajské nemocnice
v současnosti disponují zhruba 50
plicními ventilátory. |
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