
1

U nás v kraji
www.kr-kralovehradecky.cz březen 2022

Milí spoluobčané,
březen je prvním pos-
lem opravdového jara, 
ale je v něm i mnoho 
dat, která dávají podnět 
k zamyšlení. Některá 
jsem pro vás vybral. 
Mezi prvními 8. 3., Mezi-
národní den žen, jehož 
prvotní myšlenkou byl boj za práva žen 
(např. i za to volební). Následně byl tendenč-
ně spojován s komunismem, poté zatraco-
ván a dnes je částečně rehabilitován. Ale my-
slím, že spolu s květnovým svátkem matek, 
je to možnost, jak si bez ohledu na politické 
a společenské klima připomenout, co pro 
nás ženy v našich životech opravdu zna-
menají, co dokáží, jak bezvýhradně milují 
a pečují, a vyjádřit jim své poděkování. 
Důležitá jsou i data 9. 3., kdy v roce 1944 
došlo k největší hromadné vraždě českoslo-
venských občanů v Osvětimi a 11. března, 
který je Evropským dnem památky obětem 
terorismu. Připomínají nám, jaké mohou 
být důsledky jakékoliv zvůle a je jedno, zda 
vznikla z důvodů mocenských, zištných či 
motivovaných nenávistí. Nebuďme lhostejní 
a nezavírejme oči před tím, co se dnes děje 
i jinde ve světě. 
Ve svém výčtu mám i Den učitelů 28. 3. Měl 
jsem možnost maličko do tohoto povolání 
nahlédnout. Patří k těm nejodpovědnějším 
a nejtěžším. Zejména my, činí ve veřejném 
životě, musíme udělat vše pro to, aby měli 
pro svou práci co nejlepší podmínky.
Březnové počasí už nás také častěji láká 
do přírody. Zmíním tedy i Mezinárodní den 
lesů (21. 3.) a Světový den vody (27. 3.). V na-
šem kraji je obojího dostatek, a tak se při 
svých procházkách a sportu chovejme tak, 
aby to tak i zůstalo.
A na závěr přidám ještě jedno úsměvné 
datum– den spalování sněhuláků a sou-
časně Mezinárodní den štěstí (20. 3.). Snad 
se nám tedy podaří spálit hlavně sněhuláky 
ve svých duších a nacházet štěstí v každém 
obyčejném dni.
Krásný březen vám všem.

Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Slovo hejtmana Gayerova kasárna září novotou 

Na obnovu krajské silniční 
sítě, tedy silnic II. a III. třídy 
a mostů, by letos mohlo jít až 
1,48 miliardy korun. Daří se 
tak udržet trend posledních 
pěti let, během nichž Králové-
hradecký kraj do dopravní in-
frastruktury investoval okolo 
miliardy korun ročně. 

Letos se zahájí 29 nových 
staveb s předpokládanou hod-
notou 1,275 miliardy korun. 
Z loňska přechází pět staveb 
v hodnotě 211 milionů korun.

„Představuje to moderni-
zaci padesáti kilometrů silnic 
a deseti mostů. Vedle celko-
vých rekonstrukcí budeme 
opět provádět i souvislé 

opravy, takže objem prostřed-
ků určených do dopravní in-
frastruktury bude ještě vyšší,“ 
říká hejtman Martin Červíček.

Také letos je nejvýznam-
nějším zdrojem financování 
u nových i přecházejících 
staveb Integrovaný regionální 
operační program (IROP). Vý-
znamné prostředky poskytne 
také Státní fond dopravní in-
frastruktury (SFDI) a prostřed-
ky uvolněné státem v rámci 
podpory průmyslové zóny 
Solnice-Kvasiny.

K nejvýznamnějším stavbám 
zahajovaným v roce 2022 patří 
třetí etapa rekonstrukce silnice 
II/285 Jaroměř – Nové Město nad 

Metují, další etapa rekonstrukce 
silnice II/300 Trutnov – Babí – 
Královec a druhá etapa rekon-
strukce silnice II/280 z Libáně 
přes Dětenice směrem na hrani-
ce se Středočeským krajem. Uve-
dené stavby jsou hrazené z IROP. 
Ze SFDI bude financována revi-
talizace takzvaných polských 
mostů na silnici II/296 do Pece 
pod Sněžkou. Letos zde má být 
prostavěno okolo 180 milionů 
korun. Významnou investicí je 
také druhá etapa stavby obchva-
tu Opočna. V rámci rozvoje okolí 
průmyslové zóny Solnice-Kvasi-
ny se tu má letos prostavět sto 
milionů korun. |

                 Dokončení na straně 3

Projekt na opravu a zmodernizování Gayerových kasáren v Hradci Králové pomalu spěje 
ke konci. Budova září novotou a do regálových systémů se postupně vrací dva miliony sbírkových 
předmětů z přechodného uložení. V březnu se otevřela také muzejní knihovna a badatelna v pří-
stavbě před muzeem. |                                                                                                                 Podrobnosti se dočtete na straně 2

Kraj chce do silnic investovat půl druhé miliardy
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Elektrárna Opatovice dostala výjimku, odvolání neuspělo 
Odvolání Královéhradeckého 

kraje proti rozhodnutí ve věci 
výjimky pro Elektrárnu Opatovice 
u Ministerstva životního prostře-
dí ČR neuspělo. Kraj rozhodnutí 
ministerstva akceptoval. Věc 
na posledním zasedání projedna-
lo zastupitelstvo kraje.

„Královéhradecký kraj se 
odvolal proti délce výjimky pro 
opatovickou elektrárnu. Udělal 
tak maximum pro dosažení co 
nejekologičtějšího řešení,“ říká 
náměstek hejtmana odpovědný 

za životní prostředí Pavel Bělobrá-
dek s tím, že krajská rada a dnes 
také zastupitelstvo kraje projed-
nalo další postup a již nehodlá 
proti rozhodnutí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina, ale ani rozhodnutí 
Ministerstva životního prostředí 
o odvolání činit další kroky.

Krajský úřad Kraje Vysočina, 
který o povolení rozhoduje kvůli 
podjatosti Krajského úřadu Pardu-
bického kraje, povolil výjimky až 
na osm let pro vypouštění oxidu 
dusíku a až na šest let v případě rtu-

ti. V těchto lhůtách bude neekolo-
gický provoz postupně ukončován 
po dvojicích elektrárenských bloků. 
Pro první dva bloky elektrárny tak 
obě výjimky skončí za čtyři roky.

Královéhradecký kraj však 
usiloval o to, aby elektrárna 

Z regionu 

Do zrekonstruovaných Gayerových kasáren se stěhuje 
2,5 milionu sbírkových předmětů  

Dokončení ze strany 1
Zrekonstruovaná Gayerova 

kasárna v Hradci Králové slouží 
muzejníkům i široké veřejnos-
ti. Pracovníci muzea již působí 
v nových kancelářích a restaurá-
torských dílnách, do regálových 
systémů v depozitářích se postup-
ně stěhuje 2,5 milionu sbírkových 
předmětů a v březnu se otevřela 
muzejní knihovna čítající 80 000 
svazků. 

Rekonstrukci Gayerových ka-
sáren stavebně dokončil Králové-
hradecký kraj v červenci loňského 
roku. „Stavební práce zde probíhaly 
od září 2019 a stály 270 milionů ko-
run. Následně bylo třeba vysoutěžit 
dodavatele nábytku a úložných 
systémů a ty do budovy nainstalo-
vat. Nyní jsme na samotném konci 
úspěšného projektu. Celková inves-
tice včetně vybavení se vyšplhala 
na 310 milionů korun. Velkou část 
pokryje přislíbená dotace z Integro-
vaného regionálního operačního 
programu,“ uvedl první náměstek 
hejtmana Pavel Bulíček odpovědný 
za investice.

Součástí projektu byla nejen 
kompletní rekonstrukce původních 
kasáren, ale také vybudování nové 
přístavby před budovou, kde vznik-
la badatelna knihovny a sbírkových 
fondů a také společenské zázemí. 
Během přípravy místa pro výstavbu 
objevili archeologové pozůstatky 

bývalé hradecké pevnosti. Aby 
bylo možné základy hradební zdi 
(tzv. bastionu) zachovat tak, aby je 
mohla vidět i veřejnost, bylo třeba 
upravit projekt a přístavbu založit 
na pilotech. Tento postup byl v sou-
ladu s projektovou dokumentací, 
vydanými povoleními a stanovis-
kem památkové péče. 

„V Gayerových kasárnách se 
nachází hlavní zázemí Muzea 
východních Čech v Hradci Králové 
– depozitáře, restaurátorské dílny, 
pracovny a badatelny, bez kterých 
se chod takovéto instituce neobe-
jde. Díky krajskému projektu se 
podařilo vytvořit důstojné a repre-
zentativní pracoviště. Bude sloužit 
nejen pracovníkům, ale také široké 
veřejnosti, která může využívat 
služeb muzea naplno,“ doplnila 

náměstkyně pro kulturu Martina 
Berdychová. 

Královéhradecký kraj v rám-
ci projektu nakoupil také nový 
nábytek do přístavby a laboratoří 
a především úložné regálové systé-
my do depozitářů. Pojízdné i pevné 
regály se zásuvnými a policovými 
systémy jsou již nainstalované 
a pracovníci muzea do nich nyní 
stěhují přes 2,5 milionu sbírko-
vých předmětů ve správě muzea. 
Do polic se tak už vrátily například 
kosti a kly mamuta staré deset tisíc 
let, které byly objeveny v roce 1899 
u Svobodných Dvorů.

Další náklady spojené s vyba-
vením budovy, zejména nákup 
nábytku do kanceláří pracovníků, 
dovybavení konzervátorských dílen 
a depozitářů dalšími speciálními 
prvky (například specializované 
zatemnění) nese muzeum. Dosud 
tak zaplatilo 1,6 milionu korun 
a v letošním roce plánuje nákupy 
dalšího vybavení za téměř pět mili-
onů korun. 

Stěhování sbírkových předmětů 
z náhradních depozitářů potrvá 
až do podzimu příštího roku. 
Nakládání s cennými a mnohdy 
křehkými předměty vyžaduje peč-
livost a opatrnost. Muzejníci také 
využívají této příležitosti k ověření 
evidence, doplnění údajů do katalo-
gizačních karet a také ke generální 
inventarizaci sbírek. 

předložila hodnocení zdravotních 
rizik požadované výjimky a přešla 
na nejlepší dostupné techniky v co 
nejkratší době nebo přešla na spa-
lování zemního plynu, a podal 
proto proti rozhodnutí KÚ Kraje 
Vysočina odvolání k MŽP ČR. To 
však rozhodnutí z Vysočiny pouze 
změnilo s tím, že schválenou dobu 
výjimek považuje za opodstat-
něnou a doplnilo harmonogram 
konkrétních opatření pro dobu 
trvání výjimky, který bude elekt-
rárna povinna splnit. |

V březnu se v nové přístavbě 
otevře centrální badatelna. Ta 
bude sloužit jak čtenářům muzejní 
knihovny, tak badatelům nad sbír-
kovými předměty. Fond Knihovny 
MVČ čítá 80 tisíc svazků a vznikl 
spojením dvou dosud samostat-
ných knihoven, a to přírodovědecké 
a společensko-vědní. Badatelna 
bude otevřena dva dny v týdnu.

„Pro muzeum je rekonstruk-
ce našeho hlavního odborného 
pracoviště skutečným krokem 
do 21. století. Ze 30 let trvajícího 
dramatického provizoria jsme 
se přenesli mezi nejmodernější 
muzea v zemi. Ještě nás ale čeká 
řada dalších úkolů, protože i přes 
rekonstrukci náš prostorový 
deficit nezmizel, jen se význam-
ně zmírnil. Proto spolu s krajem 
řešíme rekonstrukci dalších de-
pozitárních objektů. Nadále také 
řešíme umístění specializovaných 
celokrajských pracovišť a krajské-
ho kreativně vzdělávacího příro-
dovědného a archeologického cen-
tra, jejichž budoucnost je spojena 
s objektem protilehlé kasárenské 
budovy v areálu budoucího kul-
turního kampusu. Chci nesmírně 
poděkovat zřizovateli muzea za to, 
že nám takovýto rozvoj umožnil 
a nesl na svých bedrech tíhu této 
astronomické rekonstrukční 
zakázky,“ uzavřel ředitel Muzea 
východních Čech Petr Grulich. | 
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Letos chce kraj do silnic investovat půl druhé miliardy
Dokončení ze strany 1
„Kromě kompletních rekonstruk-

cí zadaných stavebním firmám 
provedou pracovníci společnosti 
Údržba silnic Královéhradeckého 
kraje množství drobných výsprav. 
Vyčleněno je na to 108 milionů 
korun. Dalších 48 milionů půjde 
na souvislé opravy a investice 
souběžné s rekonstrukcí vodárenské 
infrastruktury a osm milionů je 
určeno na pokládku mikrokoberců,“ 
doplňuje radní Václav Řehoř odpo-
vědný za oblast dopravy a majetku.

V loňském roce investoval kraj 
do svých komunikací přes 700 
milionů korun. Zahájil 28 nových 
staveb a stejný počet jich dokon-

čil. Po pěti stavbách přešlo z roku 
2020 do roku letošního. Vloni tak 
kraj zrekonstruoval 44 kilometrů 
silnic a šest mostů. Průměrná 
cena rekonstrukce jednoho kilo-

metru silnice včetně mostů byla 
16,25 milionu korun.

Královéhradecký kraj spravuje 
zhruba 3 300 kilometrů silnic II. 
a III. třídy.

Do silnic v kraji bude význam-
ně investovat také stát prostřed-
nictvím Ředitelství silnic a dálnic 
(ŘSD). Pokračovat bude stavba 
obchvatu Doudleb nad Orlicí (I/11, 
cca 85 mil. Kč, celková cena stavby 
179 mil. Kč) a začnou se stavět 
obchvaty Jaroměře (I/33, cca 250 
mil. Kč, celková cena stavby 824 
mil. Kč) a Nové Paky (I/16, cca 400 
mil. Kč, celková cena stavby 1 583 
mil. Kč).

Vedle toho má ŘSD připraveno 
29 staveb v projekční hodnotě 
půl miliardy korun. Na údržbu 
silnic první třídy vynaloží letos 
dalších zhruba 230 milionů 
korun. |

Stavba operačních sálů ve Dvoře vyjde na více než 62 milionů korun
Nástavbu na stávající budově 

laboratoří Městské nemocnice 
Dvůr Králové nad Labem, která 
pojme dva nové operační sály se 
zázemím, postaví dodavatelská 
firma za 62,6 milionu korun. Stav-
ba má začít letos na jaře. 

„Dlouhou dobu po dokončení 
budovy laboratoří nepadlo roz-
hodnutí, zda se bude pokračovat 
s výstavbou operačních sálů. Teprve 
nové vedení kraje se loni k tomuto 
kroku rozhodlo a já jsem rád, že 

tak plníme náš slib. Osobně jsem se 
kvůli této investici účastnil mnoha 
jednání a považuji ji ze střednědo-
bého pohledu za velmi důležitou 
pro celý region Královédvorska,“ 
uvedl hejtman Martin Červíček.

Současné operační sály, které 
slouží především chirurgii a urolo-
gii, prošly poslední úpravou před 
čtyřiceti lety a jejich stav již neodpo-
vídá potřebám moderní medicíny.

„Problémem je zejména dispo-
ziční řešení, 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,“ vysvětlil první 
náměstek hejtmana Pavel Bulíček 
odpovědný za oblast investic.

Vybudování nástavby kraj 
vysoutěžil za částku 62,6 milio-
nu korun, které uvolní z Fondu 

rozvoje a reprodukce. Na stavbu 
významně přispěl ředitel spo-
lečnosti JUTA Jiří Hlavatý. Stavba 
by měla začít na přelomu dubna 
a května a na její dokončení bude 
mít dodavatel jeden rok.

Dva nové operační sály vznik-
nou v nástavbě budovy laborato-
ří. V navrženém druhém nadzem-
ním podlaží budou vedle sálů 
také prostory sterilizace a pro-
vozní zázemí. Ve třetím podlaží 
bude technické zázemí. |
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Ministr Ivan Bartoš potvrdil modernizaci rychnovské nemocnice 
Vedení Královéhradeckého kra-

je projednalo během pracovní ces-
ty ministra pro místní rozvoj Iva-
na Bartoše pokračování krajských 
investičních projektů, na kterých 
se výrazným způsobem podílí 
také stát. Ministr Bartoš potvrdil 
vládní příslib dotace 300 milionů 
korun pro dostavbu a moderniza-
ci rychnovské nemocnice.

„Kraj každoročně investuje 
obrovské peníze do zdravotnictví, 
sociální péče i dopravy, ale také 
do řady dalších oblastí. Jsou však 
projekty, s jejichž financováním 
nám musí pomoci stát. Proto jsem 
uvítal možnost projednat tyto 
záležitosti přímo s ministrem pro 
místní rozvoj Ivanem Bartošem, 
kdy jsme se soustředili zejmé-
na na dostavbu a modernizaci 
rychnovské nemocnice. To je věc, 
kterou nám slíbila již minulá 
vláda, a chtěli jsme si s panem 
ministrem potvrdit, že ten závazek 
vnímá i současná vláda, což bylo 
učiněno,“ uvedl hejtman Martin 
Červíček. 

„Modernizace rychnovské 
nemocnice je potřeba. Výzvu, 
která pomůže s financováním 
nákladů, vypíše ministerstvo pro 
místní rozvoj v březnu. Věřím, že 
se projekt podaří po sedmi letech 
uskutečnit. Je to příklad spoluprá-
ce, kdy je ministerstvo pro místní 
rozvoj partnerem pro kraje,“ 
doplnil ministr pro místní rozvoj 
Ivan Bartoš. 

Kraj chce postavit v rychnov-
ské nemocnici nový pětipodlažní 

pavilon s urgentním příjmem, 
operačními sály a ambulantní 
péčí. Dojde také k modernizaci 
tří ze sedmi podlaží stávajícího 
pavilonu DIGP. Obě budovy budou 
propojeny, čímž vznikne jeden 
funkční celek. Projekt počítá také 
s novým objektem medicinálních 
plynů, novým energocentrem 
a také s úpravou zpevněných 
ploch, komunikací, parkovacích 
stání a inženýrských sítí. Celkem 
by investice měla přijít na 865 
milionů korun.

„Mám radost, že ministru Barto-
šovi záleží na aktuálních problé-
mech a rozvoji regionů. Nesmírně 
mě potěšilo, že si pro svou první 
oficiální cestu do regionů vybral 
právě náš kraj. Investiční projekty 
máme dobře připravené a dnes 
jsme si mohli potvrdit finance pro 
rychnovskou nemocnici ze strany 
ministerstva pro místní rozvoj. 
Věřím, že to nebude poslední 
spolupráce s vládou na velkých 
krajských projektech,“ sdělil 

jednání v josefovské pevnosti.

náměstek pro investice a inovace 
Pavel Bulíček. 

Ministr Ivan Bartoš dále během 
své pracovní cesty navštívil Gaye- 
rova a Vrbenského kasárna. Prvně 
jmenovaný objekt Královéhradec-
ký kraj v červenci loňského roku 
zrekonstruoval za 310 milionů 
korun. Součástí projektu byla nejen 
kompletní rekonstrukce původ-
ních kasáren, ale také vybudování 
nové přístavby před budovou, kde 
vznikla badatelská pracoviště 
a knihovna. Sousední Vrbenského 
kasárna jsou však ve zcela dezolát-
ním stavu. Finanční náklady na re-
konstrukci a vybavení se odhadují 
na 650 milionů korun. Vedení kraje 
chce i tento objekt opravit, v sou-
časné chvíli hledá cesty, kde získat 
zdroje financování. 

Ministr Bartoš následně 
navštívil i čtvercová kasárna 
v pevnostním městě Josefov. „Kraj 

Mezistátní přátelská utkání propojí české a polské žáky 
Dolnoslezské vojvodství hostilo 

26. ročník Polské zimní olympiády 
mládeže. Je to jedna z nejvýznam-
nějších soutěží sezóny pro mladé 
sportovce z celé země. Zúčastnilo se 
jí 1 200 dětí z nejrůznějších polských 
sportovních klubů, které bojovaly 
o medaile v biatlonu, curlingu, 
krasobruslení, alpském lyžování 
a dalších 10 zimních disciplínách.

Zahájení olympiády se zú-
častnil i náměstek pro oblast 

chce čtvercová kasárna přestavět 
na centrální depozitář, který bude 
sloužit pro uložení sbírkových 
předmětů krajským příspěvkovým 
organizacím – muzeím i galeriím. 
Prostory, které tyto organizace vy-
užívají k uložení fondů, jsou pře-
plněné a na hranici kapacit,“ řekla 
náměstkyně pro kulturu Martina 
Berdychová. Se starostou Jaro-
měře Josefem Horáčkem ministr 
Bartoš probíral nejen rekonstrukci 
tohoto bývalého objektu, ale také 
způsob, jak uchránit celé pevnost-
ní město před rozpadem. 

„Projekty, které kraj připravuje 
na záchranu bývalých vojenských 
objektů, jsou velmi dobře připra-
veny. My pak spolupracujeme 
spíše při hledání možných finanč-
ních zdrojů či kombinací zdrojů, 
ať už jsou to evropské peníze nebo 
finance ze státního rozpočtu,“ 
doplnil ministr Ivan Bartoš. |

školství Arnošt Štěpánek, který 
tuto možnost využil k prohlou-
bení dlouhodobé česko-polské 
spolupráce v oblasti školství 
a sportu s Dolnoslezským voj-
vodstvím. 

Jednal proto s vicemaršálkem 
Marcinem Krzyżanowskim a dal-
šími zástupci regionu o realizaci 
projektů v oblasti školství a spor-
tu. „Plánujeme na půdě našich 
gescí propojit sport při školách 

a vytvořit prostředí, kde se budou 
moci potkávat kluby z české a pol-
ské strany a realizovat mezistátní 
přátelská utkání. Přínos vidím 
ve vzájemném obohacování, 
budování vztahů a hlavně moti-
vaci, protože podívat se na jiná 
sportoviště je přesně ten moment, 
který rozhoduje o tom, zda dítě 
u sportu vydrží a bude trénovat,“ 
uvedl ke spolupráci náměstek 
Štěpánek. | 

Ředitel rychnovské nemocnice luboš mottl a ministr ivan Bartoš probírají projekt 
modernizace.
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Spolupráce záchranářů v příhraničí roste, zapojily se už 
všechny kraje podél česko-polské hranice

Evropské seskupení pro územní 
spolupráci NOVUM zorganizovalo 
setkání zástupců českých a pol-
ských záchranářů v sídle Králo-
véhradeckého kraje. Jednání bylo 
věnováno přípravě nového projek-
tu do programu INTERREG Česko 
– Polsko, který naváže na úspěšný 
projekt „Jak zachraňujete u vás?“. 
Opět bude spočívat ve výměně 
zkušeností, stážích a prohlubování 
spolupráce záchranářů, která se 
nyní uskuteční ve všech krajích le-
žících podél česko-polské hranice. 

Pracovní jednání v Královéhra-
deckém kraji navázalo na setkání 
ředitelů ZZS na česko-polské hranici, 
které se uskutečnilo loni v Kłodzku. 
Zde účastnící podepsali deklaraci 
o spolupráci všech ZZS na česko-pol-
ské hranici. Obě strany v ní vyjadřují 
vůli dál rozvíjet spolupráci s cílem 
zlepšit kvalitu bezpečnosti, a tedy 
i života lidí v příhraničí. 

Zástupci záchranářů pokročili 
v přípravě společného projektu, kte-
rý naváže na již ukončený projekt 
„Jak zachraňujete u vás?“ Tentokrát 
se do něj zapojí všechny regiony, 
které leží na česko-polské hranici 

– tedy záchranáři z Libereckého, 
Královéhradeckého, Pardubického, 
Olomouckého a také Moravskoslez-
ského kraje. Do léta bude připravený 
věcný záměr projektu, aby mohl být 
na podzim předložen do první výzvy 
programu Interreg Česko – Polsko. 

„Jsme velmi rádi, že se spolupráce 
rozšířila na všechny příhraniční 
kraje s Polskem. Je vidět, že cesta, kte-
rá v roce 2010 začala, byla správná 
a našla si své uplatnění. Obě strany 
jsou spokojené s výsledky, které 
spolupráce přinesla,“ doplnil radní 
pro zdravotnictví Zdeněk Fink. 

S polskými kolegy začali jako 
první spolupracovat záchranáři 
z Královéhradeckého kraje, a to před 
dvanácti lety. V roce 2010 začala 
v rámci projektu Přeshraniční spo-
lupráce zdravotnických záchran-
ných služeb Královéhradeckého 
kraje a Jelení Hory výstavba výjez-
dové stanice záchranky v Trutnově. 
Dokončená byla o dva roky později. 

Na tuto akci navázala již širší 
spolupráce v letech 2018 až 2020 
sdružená do projektu „Jak zachra-
ňujete u vás?“ Zapojily se do něj 
čtyři záchranné služby z Polska a tři 

z České republiky (z Královéhradec-
kého, Libereckého a Olomouckého 
kraje). Projekt se zaměřil především 
na vzdělávací aktivity: výměnné 
stáže, cvičení, workshopy a konfe-
rence s cílem poznat systém práce 
a organizace záchranek na jedné 
a druhé straně hranice.

„Nyní se v rámci nového projek-
tového období INTERREG Česko – 
Polsko 2021–2027 setkáváme ještě 
v širším složení – pět záchran-
ných služeb za českou stranu 
a čtyři za polskou – s cílem do-
mluvit se na spolupráci v novém 
období. Jednoznačným přínosem 
je hlubší poznání systému záchra-
nek v sousední zemi a vytvoření 

osobních vazeb, které usnadňují 
spolupráci,“ doplnil ředitel organi-
zace ESÚS-NOVUM Miroslav Vlasák, 
který výrazně přispívá k organiza-
ci česko-polské spolupráce. 

Na jednání byla mnohokrát 
zmíněna také problematika nee-
xistence mezivládní česko-polské 
dohody o poskytování zdravotnic-
kých záchranných služeb, což velmi 
komplikuje ještě užší spolupráci 
zdravotnických záchranných služeb. 
ESÚS NOVUM se snaží vyvíjet ve spo-
lupráci s řediteli ZZS, kraji, poslanci 
a senátory z obou stran hranice 
tlak na ministerstva zdravotnictví 
jak v ČR, tak i v Polsku, aby byla tato 
dohoda uzavřena co nejdříve. |

Bývalé umělecké ateliéry poskytnou úlevu těžce nemocným lidem
V Červeném Kostelci vzniklo cen-

trum zdravotnických služeb Oblast-
ní charity Červený Kostelec. V něm 
se usídlili a od března také fungují 
pracovníci mobilního hospicu 
Anežky České a dalších služeb, které 
poskytují pomoc stovkám pacientů 
ročně v jejich domácnostech. 

Tyto služby fungují již od roku 
2010 a každým rokem soustavně 
roste počet pacientů, kteří je potře-
bují. Zázemí však zůstávalo stejné 
a brzy malé prostory přestaly 
vyhovovat. Na řešení si bylo třeba 
počkat devět let. Rekonstrukci bý-
valých sochařských ateliérů umož-
nila dotace Královéhradeckého 
kraje, financování stavby podpoři-
la také řada firem i jednotlivců. 

„Za nové prostory jsem moc ráda 
a velice si jich vážím. Myslím, že čas 

už dospěl k tomu, abychom měli 
větší zázemí a nepracovali mezi kra-
bicemi a věcmi, co padají na hlavu. 
Práce, kterou děláme, je náročná 
a vyčerpávající, ale na druhou stranu 
nás obohacuje. Když ji děláme dobře, 
máme dobrý pocit na duši, a to nás 

žene dál,“  řekla k novému zázemí 
vrchní sestra Mobilního hospice 
Anežky České Iva Valerová.

Ředitel Oblastní charity Mi-
roslav Wajsar dodal: „Děkujeme 
všem, kteří tuto stavbu pomáhali 
zrealizovat. Rekonstrukce probí-

hala ve spolupráci s Královéhra-
deckým krajem, na jejím dokon-
čení se pak finančně podílelo 
velké množství dárců, partnerů 
z řad firem a nadací. Ani samot-
ná každodenní činnost charity 
by však bez dárců nebyla možná 
a jsme velice vděční, že nás tato 
podpora po dobu naší činnosti 
provází.“

Součástí slavnostního otevření 
bylo i poklepání na základní ká-
men další etapy ve výstavbě cent-
ra. Tou je vybudování chráněného 
bydlení, sociální služby, která do-
posud v Červeném Kostelci a okolí 
chyběla. Po dokončení třetí etapy 
na konci roku 2022 vznikne areál 
vzájemně propojených sociálních 
a zdravotnických služeb. | 

Jan Kordina

inFormujeme
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Na problémy nejste sami, krizová 
linka nabízí pomoc i povzbuzení 

Centrum duševního zdraví 
RIAPS Trutnov rozšířilo své 
služby o Telefonickou krizovou 
pomoc. Cílem sužby je pomoci 
klientovi prostřednictvím tele-
fonického rozhovoru a vyřešit 
jeho nepříznivou sociální situa-
ci, najít podporu v rodině i okolí, 
nebo podpořit jeho dovednosti 
při řešení dané situace a před-
cházet dalším situacím, které by 
mohly představovat ohrožení 
zdraví a života.

Služba funguje nepřetržitě 24 
hodin denně a je poskytována 
zdarma. Volající hradí pouze 
běžnou cenu telefonního hovoru.  
Pokud by však finanční situace 
volajícímu bránila v tom, aby 
mohl čerpat službu, lze upozornit 
pracovníka a požádat o zavolání 
zpět. Služba je anonymní a pra-

SoCiÁlnÍ SluŽBY

covníci jsou vázáni povinnou 
mlčenlivostí. Maximální doba 
hovoru je 60 minut a služba může 
být, pokud je to nezbytné, využí-
vána opakovaně.  Pracovníci jsou 
připraveni klientům naslouchat, 
poskytnout informace či hledat 
cestu, jak nepříznivou situaci 
zvládnout.

Volající se na krizovou linku 
nejčastěji obracejí, když prožíva-
jí složitou situaci a potřebují si 
o ní promluvit. Mají obavy o své 
zdraví. Trápí je úzkost či smu-
tek. Cítí se osamělí a potřebují 
pomoci najít cestu k druhým. 
Trpí duševním onemocněním 
a potřebují se zeptat. Pečují 
o někoho blízkého a potřebují si 
o tom promluvit.

V loňském roce evidovali 
pracovníci krizové linky 2 339 

záznamů. Na telefonickou linku 
volali ženy i muži, a to ve velmi 
vyváženém poměru. Nejsilněji 
byla zastoupena skupina do 50 
let. Klienti se na linku obrace-
li nejčastěji s existenciálními 
problémy, vztahovou či sociálně-
-právní problematikou. Pracov-
níci ale pomáhali zvládnout 

i akutní úzkost, paniku či chuť 
si ublížit. Pomáhali také najít 
klientům vhodnou pomoc např. 
v případě, že se svěřili se svými 
problémy s alkoholem. 

V případě potřeby se neváhejte 
na linku centra RIAPS obrátit. 
Děkujeme za sdílení kontaktu 
potřebným. |

Místo sestry zve pacienty do ordinace elektronický hlas 
Prostorné čekárny, komfortní 

uspořádání ordinací, zákrokový 
sálek a elektronický vyvolávací 
systém. Nové prostory ORL a oč-
ního oddělení ve třetím poschodí 
pavilonu A1 trutnovské nemocni-
ce se dočkaly moderního a příjem-
ného vzhledu.

Největší novinkou v ambulan-
cích obou oddělení je elektronický 
vyvolávací systém pro pacienty, 
propojený s nemocničním infor-
mačním systémem, který funguje 
jako obdobná zařízení na úřadech 
či na poště. Proto zde již čekající 
pacienti neuslyší tradiční otázku 
zdravotní sestry: „Kdo je na řadě?“

„Zavedení nového vyvolávacího 
systému do naší ambulance je kom-
fortní pro pacienty i zdravotní se-
stru. Díky propojení registračního 
zařízení s počítačem jasně vidíme, 
kolik pacientů v čekárně sedí a jak 
dlouho, zda přišli i lidé mimo ob-
jednání. Sestřička nemusí neustále 
odbíhat, pacienty vyvolává od svého 
stolu prostřednictvím obrazovky 
v čekárně,“ vysvětluje primář ORL 
oddělení Aleš Palla. 

Malá zařízení registračního a vy-
volávacího systému jsou u vchodu 
na oddělení ORL i oční. Pacient při 
příchodu vloží do přístroje kartičku 
zdravotní pojišťovny, přístroj údaje 
odešle do počítače v ordinaci a pa-
cientovi vydá lístek s číslem. Pak už 
stačí v čekárně sledovat obrazovku, 
která zvukovým signálem upozor-
ňuje na vyvolání každého pacienta. 

„Vyvolávací systém na moderni-
zovaných ambulantních odděle-
ních je zatím ve zkušebním provo-
zu, ale první výsledky ukazují, že se 
osvědčil. Zdravotníkům usnadňuje 
práci a pro pacienty je přehledný. 
Proto jej pravděpodobně bude-
me postupně zavádět i do našich 
dalších ambulancí,“ říká předseda 
správní rady Oblastní nemocnice 
Trutnov Miroslav Procházka.

Nový zákrokový sálek pro obě 
oddělení

Podle primáře Aleše Pally pro-
středí v nemocnici významně pů-
sobí na psychiku pacientů. I proto 
jsou obě oddělení po rekonstrukci 

laděná do příjemných, veselých 
barev. Estetickou stránku svých 
ambulancí chválí také primářka 
očního oddělení Zuzana Chovan-
cová: „Nové prostory jsou moderní, 
pro pacienty příjemné. Výhodou 
je, že veškerá vyšetření včetně 
drobných chirurgických zákroků 
mohou probíhat na jednom místě.“

Okna jejího oddělení jsou nově 
vybavena například neprůsvit-
nými roletami, rekonstrukce ale 
poskytla především komfortní 
prostor pro vyšetřovny s celou 
řadou špičkových očních přístro-
jů. Obě oddělení mají také nově 
k dispozici zákrokový sálek přímo 
v ambulantním traktu. Odděle-
ní ORL je dispozičně umístěné 
za ambulancemi očního oddělení. 
Pacienti mířící na ušní, nosní, 
krční, tak musí projít chodbou 
očního oddělení do čekárny ORL. 
Ambulance ORL oddělení je oproti 
původním prostorám větší. Nově 
poskytuje dost místa i pro záchra-
nářské lůžko, na kterém je možné 
pacienta v ambulanci přímo vyšet-
řit. Lékařům je zde k dispozici celá 

škála nejmodernějších diagnostic-
kých přístrojů.

Modernizace nemocnice 
pokračuje

Rekonstrukce a přestěho-
vání ORL a očního oddělení 
bylo prvním krokem ze série 
plánovaných stavebních úprav 
trutnovské nemocnice. Následu-
je rekonstrukce prvního patra 
pavilonu A1, kde původně sídlilo 
oční oddělení. Jakmile budou 
práce dokončeny, přestěhuje 
se do těchto nově upravených 
prostor kožní a plicní ambulan-
ce. Následně bude budova, kde 
dosud tato dvě oddělení sídlí, 
zbourána a bude zde postavena 
nová, kam se přemístí transfúz-
ní a hematologické oddělení, 
které je momentálně mimo areál 
nemocnice. Všechny stavební 
práce v areálu nemocnice jsou 
financovány z prostředků Krá-
lovéhradeckého kraje, který je 
majitelem všech budov nemoc-
nice. |

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ
POMOC

702 256 762
ZDARMA

úzkosti,
samota, smutek, 
  složité životní
situace apod.
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Současné umění není svázáno s konkrétním materiálem a nástroji, 
hodnotí nový ředitel náchodské galerie Alexander Peroutka

Alexander Peroutka je v umě-
leckých kruzích známý jako 
postkonceptuální umělec a so-
chař. Rodák z Trutnova během 
studií absolvoval studijní pobyty 
na SUNY Cortland v USA a Roy-
al Institute of Art ve Švédsku. 
Pracoval na mnoha projektech 
v Čechách i zahraničí. V roce 2020 
nastoupil do Galerie výtvarného 
umění v Náchodě na pozici ku-
rátora a od letošního roku se stal 
jejím ředitelem. Ve volných chví-
lích ho jako nadšeného sportovce 
můžete potkat na lyžích, na kole 
nebo na túře v horách.

Od letošního roku se Alex- 
ander Peroutka stal ředitelem 
náchodské galerie. Mezinárodní 
zkušenosti hodlá na nové pozici 
naplno využít. Jaké jsou plány 
nového ředitele do budoucna? 
A jak se chce poprat s úbytkem 
návštěvníků?  

Určitě máte již naplánovanou 
vizi směřování galerie, prozradíte 
nám ji?

Máme zásadní pilíře naše-
ho provozu, kam patří práce se 
sbírkou, jejíž podstatnou část 
tvoří ruské umění, pokračujeme 
v jejím rozšiřování také s ohledem 
na současné umění. Dále klade-
me důraz na nejmladší umění, 
tedy autory na počátku umělecké 
kariéry. Pro tento účel rozšíříme 
náš program o mimo-galerijní 
prezentace a akce, které se budou 
věnovat novým formám umělecké 
práce a aktuálním tématům. 

Tato expanze ven z našeho 
současného uzavřeného prostoru 
by měla vyjít vstříc jak veřejnosti, 
tak nárokům na prostor, případně 
veřejný prostor (urbánní, krajina) 
současného umělce. Dalším zásad-
ním pilířem našeho provozu bude 
mezi-institucionální a mezioboro-
vá spolupráce a spolupráce se za-
hraničními institucemi a umělci. 
Sem patří instituce příbuzného za-
měření v zahraničí nebo regionál-
ní instituce a projekty příhraniční 
v Dolním Slezsku. 

Z tohoto důvodu plánujeme 
také rezidence pro umělce a vě-
decké pracovníky. Zde je mnoho 
možností, které musíme využít, 
vyzkoušet a poté se rozhodnout 
pro trvalejší formu spolupráce. 
Jsme organizací, která reprezentu-
je současné dění v prostoru umění, 
musíme zhodnotit naše geografic-
ké možnosti s ohledem na aktu-
ální téma umění o vztahu center 
a periferií.

Máte v plánu nějaké organizač-
ní změny?

Jakékoliv případné organizační 
změny proběhnou podle požadav-
ků realizovaného dlouhodobého 
programu. Sem patří právě citova-
né rezidenční pobyty a prostory 
pro současné umění. Aby práce 
s nejaktuálnějšími formami umě-
ní byla naplněna, budeme využívat 
také externí spolupráce s kurátory 
a architekty výstav. Náš pracovní 
kolektiv se tak oživí a rozšíří se 
obzor naší práce.

Galerie je proslulá svojí sbírkou 
ruského umění z období 19. a prv-
ní poloviny 20. století, stejně tak 
regionálním uměním. Plánujete 
v tomto duchu pokračovat, nebo 
chcete pomocí akvizic sbírkový 

fond rozšířit i v dalším umělec-
kém směru?

Akvizice budou probíhat ve smy-
slu našich cílů, kam patří i sbírka 
ruského umění směrem do sou-
časnosti. Je zde mnoho aktuálních 
poloh, kde se ruské umění prolíná 
s naší současnou uměleckou scé-
nou. Jsou autoři, kteří zde dlouho-
době působí a patří mezi mladší 
generace. Reprezentují univerzální 
jazyk, kterým dnešní umění komu-
nikuje, a jsou úspěšní na současné 
české, případně i evropské scéně. 

Naše instituce se bude dále 
věnovat tématu umění v kontextu 
vztahů Východu a Západu. Toto 
téma budeme zpracovávat pomocí 
současných uměnovědních nástro-
jů, včetně publikační činnosti. Naši 
geografickou pozici budeme nadále 
promítat do naší akviziční politiky. 
Důraz ale klademe na význam 
pro budoucnost naší instituce 
a na pružné fungování sbírky, a sa-
mozřejmě na oborovou odbornost. 
Současné umění není svázáno 
s konkrétním materiálem a nástro-
ji, akvizice zohlední i takové polohy, 
jako je např. akční umění.

Nenosíte v hlavě již námět 
na novou výstavu, na kterou by se 
návštěvníci mohli těšit?

V letním období tohoto roku 
proběhne výstava v mé kurá-
torské spolupráci s Milanem 
Mikuláštíkem, která zohlední 
naši sbírku ve vztahu k součas-
nému mladému umění a feno-
ménu současné migrace autorů 
z Východu na Západ. Chceme 
zdůraznit působení exilového 
autora Avděje Ter-Oganjana 
v českém kontextu a význam 
jeho neformální umělecké školy. 
Tento výstavní projekt by měl 
zviditelnit naše institucionální 
možnosti.

Během covidu musela být 
galerie delší dobu zavřená. Svoji 
aktivitu přesunula nově i do on-
line světa. Předpokládáte, že 
covidová pandemie ovlivní gale-
rijní činnost také v budoucnosti? 
Plánujete určité kroky?

Ano, tato pandemie jako i další 
společenské krize ovlivňuje každý 
aspekt naší veřejné a soukromé 
činnosti. Zde ve veřejném prosto-
ru naší organizace musíme být 
maximálně pružní. Jsme instituce, 
která nás dlouhodobě reprezentu-
je napříč těmito neplánovanými 
záchvěvy společnosti.

Je podle vás počet návštěvníků 
kritériem úspěšnosti galerie? A jací 
návštěvníci by měli být ti v náchod-
ské galerii?

Počet návštěvníků galerie lze 
dnes i přes nové nástroje měření 
těžko hodnotit. V online prostředí, 
do kterého jsme se také přesouvali, 
není možné dělat zásadní úsudky. 
Myslím, že zásadním měřítkem 
je ohlas instituce, její citace, její 
respektovaná autorita, zmiňovaná 
spolupráce a relevantnost, která 
je měřena jako úspěšnost v obo-
ru působnosti. V našem případě 
reprezentujeme region ve vztahu 
k větším celkům, zde se naše au-
torita buduje dlouhodobě, nikoliv 
jen aktuální návštěvností. Přesto je 
i tato návštěvnost bez dalšího hod-
nocení také ukazatelem, na který 
musíme reagovat. | 
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Lidé odvedle – výstava v Jičíně ukazuje život lidí s hendikepem
Několik desítek dětí z ji-

čínských základních škol si 
na okamžik vyzkoušelo, jak se 
žije lidem s hendikepem.

Regionální muzeum a gale-
rie v Jičíně na dva měsíce hostí 
úspěšnou výstavu „Lidé odvedle 
aneb neobvyklý výlet do světa lidí 
s hendikepem“, kterou připravila 
Nadace Sirius. Výstava je otevřena 
široké veřejnosti, především je 
však zaměřena na žáky základ-

ních a středních škol. Ze strany 
jičínských základních škol je 
o výstavu mimořádný zájem. 
Během prvního týdne po otevře-
ní ji navštívilo již více než sto 
žáků. Školní kolektivy doprovází 
muzejní edukátorky, které dětem 
přibližují život lidí s hendikepem. 
Děti na výstavě oceňují především 
hravou interaktivní formu, která 
nenásilnou formou seznamuje se 
závažným tématem. 

Podtitul „Neobvyklý výlet 
do světa lidí s hendikepem“ vysti-
huje interaktivní formu výsta-
vy, která zábavnou formou zve 
návštěvníka na skutečný výlet: 
od přípravy na cestu, přes orienta-
ci v terénu a použití dopravního 
prostředku, až po zážitky z cest. 
V expozici proto nechybí napří-
klad model autobusu nebo temný 
tunel znesnadňující orientaci.

Výstava je rozdělena do něko-
lika etap věnovaných jak různým 

úkonům, tak jednotlivým zdravot-
ním znevýhodněním. Návštěvníci 
si zde osobně vyzkouší, jak se 
musí hendikepovaní lidé, dospělí 
i děti, vypořádat s různými život-
ními situacemi, které jsou pro 
zdravého člověka bezproblémové, 
ale pro zdravotně znevýhodněné 
mohou představovat překážku.

Výstavu Lidé odvedle aneb 
neobvyklý výlet do světa lidí 
s hendikepem můžete navštívit 
do 10. dubna 2022. |

Malý Alex se má čile k světu  

Takhle se na svět směje malý 
Alex, první chlapeček našeho regi-
onu v roce 2022. Hejtman Králové-
hradeckého kraje Martin Červíček 
během setkání na hejtmanství 
šťastné mamince a tatínkovi po-
přál dostatek trpělivosti, lásky a co 
nejvíce dní naplněných společ-

ným štěstím. Při této příležitosti 
rodičům předal poukaz v hodnotě 
5 000 korun, který kraj každoročně 
věnuje rodičům prvního chlapce 
a holčičky narozených v novém 
roce. Alex přišel na svět ve Fakultní 
nemocnici Hradec Králové v 5:21 
hodin a je to kluk jako buk. |

Místo kamení špejle – opočenský 
klenot má dřevěnou kopii 

Tak na tohoto koníčka musí 
mít Luboš Váradi z Čánky u Opoč-
na pořádnou trpělivost. Povedlo se 
mu pomocí z 2 600 špejlí vytvořit 
věrnou kopii opočenského zámku, 
a to v měřítku 1:80. Stavba mu 
zabrala zhruba rok. 

Ze špejlí vytvořil modelář 
naprosto věrnou kopií, a to včetně 
okapů či pověstných ležících 

jelenů na nádvoří. Největším kon-
strukčním problémem však byly 
pověstné arkády, kterými se zámek 
pyšní. Ty zabraly nejvíce času. 

Luboš Váradi však není v oboru 
žádným nováčkem, doma už má 
na třicet dalších modelů, mezi ni-
miž nechybí pařížská Eiffelova věž 
nebo Tower Bridge v Londýně. |

Foto: Khalil Baalbaki
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Na Sněžku si vyšláplo i 10 000 turistů denně 
Návštěvnost Krkonošského 

národního parku byla v loňském 
roce velmi vysoká. Počet turistů 
během podzimu dosáhl dokonce 
rekordních hodnot. Nejoblíbe-
nějšími lokalitami byly: vrchol 
Sněžky, pramen Labe a Úpské 
rašeliniště. Stoupá také obliba 
večerních a nočních túr po hřebe-
nech hor. 

Správa KRNAP soustavně mo-
nitoruje intenzitu návštěvnosti 
vrcholových a zároveň nejohrože-
nějších partií Krkonoš prostřed-
nictvím automatických sčítacích 
zařízení, která denně poskytují 
aktuální data o pohybu osob 
v území. 

Uplynulé léto (červenec–srpen) 
bylo turisticky velmi intenzivní, 
avšak nedosahovalo extrémních 
hodnot z roku 2020. Očekávání 
však předčil závěr sezony (září–ří-
jen), kdy do nejvyšších českých hor 

dorazilo na 400 000 lidí. Nejfrek-
ventovanějším dnem celé sezony 
byla neděle 26. září. Správa KRNAP 
si tento zájem o turistiku vysvět-
luje stále omezenými možnostmi 
vycestovat do zahraniční kvůli pro-

tiepidemickým opatřením a také 
díky mírnému a teplému počasí. 

Turisté nejčastěji v Krkono-
ších míří na Sněžku. Ta přilákala 
ještě více osob než v roce 2020, a to 
zejména ve druhé polovině letní 
sezony. V nejfrekventovanější dny 
mířilo na vrchol přes 10 000 pěších 
denně. Postupně narůstá obliba 
návštěvy Krkonoš na sklonku léta 
v prvním podzimních měsících. 
Kontinuálně roste obliba hor 
i mezi cyklisty. Dalším specifikem 
v chování návštěvníků ve vrcholo-
vých partiích národního parku je 
rostoucí zájem večerních a nočních 
přechodů, motivovaných zejména 
pozorováním východu slunce. | 

Před 160 let vznikl Sokol, navzdory třem zákazům funguje dosud  
Česká obec sokolská oslavila 

16. února 160 let od založení. Vede-
ní kraje si toto významné výročí 
připomnělo vyvěšením sokolské 
vlajky na Pivovarském náměstí 
před krajským úřadem.

Sokol měl od svého založení vel-
mi silnou členskou základnu také 
na území dnešního Královéhra-
deckého kraje. Jako první po Pra-
ze vznikla Tělocvičná jednota 
v Jaroměři, a to už 2. června 1862, 4. 
července téhož roku byla založena 
sokolská jednota v Nové Pace, v září 
ve Dvoře Králové nad Labem a 5. 
listopadu 1862 také v Jičíně.

Vlastenecky orientovaný Sokol 
hrál význačnou roli za Rakous-
ko–Uherska a byl rozhodujícím 

prvkem při vytváření českosloven-
ských legií. V době první repub-
liky se stal nejpočetnější tělový-
chovnou a sportovní organizací, 
která sdružovala občany různého 
politického a náboženského pře-
svědčení i vzdělání a sociálního 
postavení. 

V boji za národní samostatnost, 
svobodu a demokracii ve druhé 
světové válce i po ní představoval 
v československé společnosti 
vysokou morální autoritu. So-
kolové neváhali přinést v tomto 
boji i oběti nejvyšší. Během let 
1939–1945 nacisté zatkli na 12 000 

členů Sokola a více než 3 400 jich 
popravili či umučili. Další tisíce 
jich položilo své životy na fron-
tách 2. světové války a v květno-
vém povstání roku 1945.

Nejvíce lidí Sokol sdružoval 
v roce 1948, kdy měl přes mili-
on členů. Přesto, že byl třikrát 
zakázán, spolek vydržel. I v roce 
2022 zůstává Česká obec sokolská 
významnou sportovní a společen-
skou organizací v naší republice. 
V Královéhradeckém kraji působí 
v současnosti tři sokolské župy 
a sdružují 84 tělocvičných jednot 
s celkem cca 11 000 členy. | 

PŘÍSPĚveK oPoZiCe

Neřeš to…
Milí spoluobčané, osmý rok 

jsem starostkou v obci Lhota pod 
Hořičkami, kde máme ještě další 
dvě obce Újezdec a Světlá. Tato 
práce je pro mě srdcovou záleži-
tostí a zároveň posláním, které 
mě naplňuje.

Na druhou stranu jsem 
nováčkem v krajském Zastupi-
telstvu Královéhradeckého kraje, 
kde jsem členkou Výboru pro 
regionální rozvoj a Výboru pro 
zemědělství a životní prostředí. 

Obě zaměření jsou mi velmi 
blízká.

Výbor pro regionální rozvoj 
je složen primárně ze starostů 
napříč politickým spektrem, kde 
atmosféra při jednáních je vždy 
velmi příjemná a odborně na vy-
soké úrovni.

O to více jsem překvapená, jak 
některé věci běží a jsou považová-
ny za normální.

Uvedu například schvalování 
individuálních dotací ve výboru. 

Standardně by měl výbor dostat 
na program jednání bod k jednot-
livým dotacím, které se detailně 
projednají s různým výsledkem 
hlasování. Výbor buď dotaci dopo-
ručí, nebo naopak nedoporučí. Poté 
by měla tato dotace být schválena 
radou kraje a konečně zastupitel-
stvem. Podotýkám, že velmi pod-
poruji dotace, protože často je bez 
nich realizace projektů nemožná. 

Bohužel se často stává, že po-
stup je jiný. Individuální dotace 

nejdříve projedná rada kraje, kde 
už je vše předjednané s jasným 
výsledkem. Samozřejmě stano-
visko rady je dominantní, takže 
názor výboru u těchto předem 
„posouzených“ žádostí nikoho 
nezajímá. Nerozumím tomu 
a ptám se kolegů, proč se výbor 
má zabývat něčím, co už je dávno 
rozhodnuté. Odpoví mi vždy stej-
ně: „Neřeš to, tady je to normální 
a nezmění se to.“ |

                   Darina Kricnarová (ANO2011)
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Tříkrálová koleda vynesla 
rekordních 21,1 milionu

Celkový výtěžek tradiční Tříkrá-
lové sbírky, která se uskutečnila 
během ledna v hradecké diecézi, 
činí rekordních 21,1 mil. Kč. Cha-
rity z darovaných peněz podpoří 
především své služby na pomoc 
nemocným, handicapovaným, 
seniorům, matkám s dětmi v tísni 
a dalším potřebným v regionu.

Do tříkrálových pokladniček 
koledníkům a do statických 
kasiček na veřejných místech 
lidé darovali celkem přes 20,4 mil. 
Kč. Dalších téměř 670 tisíc korun 
činí bezhotovostní dary na účet 
sbírky a do online kasičky na  
www.trikralovasbirka.cz, do které 
lze přispívat po celý rok. 

„Děkujeme všem dárcům 
za štědrost a solidaritu. Velmi si 
vážíme toho, že i v této nelehké 
době lidé myslí na nemocné a po-
třebné, kterým naše charity pomá-
hají,“ řekla ředitelka Diecézní cha-
rity Hradec Králové Anna Maclová 
a dodala: „Poděkování patří také 
koledníkům a dobrovolníkům 
za pomoc při organizaci dobro-
činné Tříkrálové sbírky, která byla 
kvůli pandemii opět náročná – 
školákům, skautům, farníkům, 
jednotlivcům i celým rodinám. 
Díky rovněž všem úřadům, farnos-
tem, institucím, obchodům a pro-
vozovnám za umístění statických 
kasiček, do kterých mohli lidé také 
přispívat.“

Koledu oživily také různé  
akce a soutěže. V Pardubicích sbír-
ku zahájili i s požehnáním  
6. ledna online. Tříkrálové kon-
certy s živým publikem uspořá-
dali v Trutnově, Pardubicích nebo 
Kutné Hoře – Sedlci. V Litomyšli 
se soutěžilo o nejhezčí tříkrálovou 
tašku. Kino pro koledníky za od-
měnu organizují v Hradci Králové, 
Náchodě, Dobrušce nebo Rychnově 
nad Kněžnou, divadlo v Litomyšli 
a Ústí nad Orlicí. Poděkování patří 
i všem divákům, kteří posílali dár-
covské SMS v průběhu Tříkrálové-
ho koncertu, jenž v neděli 9. ledna 
odvysílala ČT1.

Tříkrálová sbírka pomůže 
nemocným a potřebným přede-
vším v regionech, kde se sbírka 
koná. Část výnosu bude věno-
vána na humanitární pomoc 
do zahraničí.

Hospicovou péči z výtěžku 
sbírky podpoří charity v Hradci 
Králové, Červeném Kostelci, Par-
dubicích, Ústí nad Orlicí, Litomyš-
li, Chrudimi i v dalších místech.

Ve Dvoře Králové nad Labem 
věnují vykoledované peníze 
na podporu centra Klubko pro 
pěstounské rodiny, v Jilemnici 
na zajištění provozu Mateřského 
centra Rodinka, v Přelouči na re-
konstrukci a vybavení Jakub 
klubu pro děti a mládež.

Poličská charita z tříkrálových 
darů podpoří službu Otevřené 
dveře pro lidi s duševním one-
mocněním a vznik nového Cent-
ra duševního zdraví ve Svitavách.

Na Náchodsku, v Dolním 
Újezdě i v dalších oblastech pou-
žijí vybrané prostředky na pod-
poru charitní pečovatelské 
služby, která pomáhá seniorům 
a lidem se zdravotním postiže-
ním.

Charity v Trutnově, Dobrušce 
a Studenci z darovaných příspěv-
ků nakoupí zdravotní pomůcky 
na pomoc svým klientům terén-
ních služeb.

Oblastní charita Nové Hrady 
u Skutče z části výnosu sbírky 
pořídí svozové auto pro imobilní 
klienty denního stacionáře a so-
ciálně terapeutických dílen.

Na Kutnohorsku, Jičínsku 
i v dalších regionech z tříkrálo-
vých darů podpoří dobrovolnické 
programy na pomoc nemocným, 
seniorům, handicapovaným 
a znevýhodněným dětem.

Část výtěžku věnují charity 
také na dobročinné projekty pro 
chudé rodiny s dětmi a potřeb-
né lidi v Indii, které realizuje 
Diecézní charita Hradec Králové 
v rámci projektu Adopce na dál-
ku. | 

Pomoc napadené Ukrajině 
Královéhradecký kraj pod-

poruje Ukrajinskou republiku, 
kterou na konci února napadlo 
Rusko. Charita Česká republika 
vyhlásila pro obyvatele této země 
sbírku. Výtěžek poputuje na zajiš-
tění vody, potravin, hygienických 

potřeb a přístřeší pro obyvatele 
zasažené válkou. Přispět lze 
zasláním dárcovské SMS na číslo 
87 777 ve tvaru: DMS CHARITASVET 
30, DMS CHARITASVET 60, DMS 
CHARITASVET 90 nebo na webu 
www.charita.cz. | 
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nÁZorY ZaStuPitelů

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

Ohlédnutí za činností ve výborech
Rád bych se 

podělil o dosavadní 
vykonanou činnost 
zdravotního a hos-
podářského výboru, 
jichž jsem členem. 
V této době si všichni uvědomujeme, 
jak je pro nás důležité zdraví. Jednání 
zdravotního výboru tak vždy začína-
lo aktuálními informacemi souvisejí-
cími s onemocněním covid-19. 

Jsem přesvědčen, že se podařilo 
jak očkování, tak i hospitalizaci 
pacientů v kraji zvládnout. Prosadilo 
se i několik významných krajských 
investic a podpořil rozvoj zdravotní 
péče. Nejsou to jen nemocnice, ale 
také záchranná služba, která napří-
klad dostala novou výjezdovou stani-
ci v Temném Dole. Nedílnou součástí 
jsou v dnešní době investice do ky-
bernetického zabezpečení. Bohužel 

i takovým útokům se musíme umět 
bránit. Do vedení Zdravotnického 
holdingu byl jmenován nový ředitel 
a nastavil se nový systém řízení. 

I přes nepříznivou epidemiolo-
gickou situaci se pravidelně konal 
i hospodářský výbor. Navštívili jsme 
Kopidlnsko, Novobydžovsko či Žacléř-
sko. Chtěl bych vyzvednout to, že se 
podařilo setkávání výborů zorganizo-
vat jako výjezdní. Členové výboru tak 
měli možnost podívat se do regio-
nů přímo a diskutovat s místními 
zástupci samospráv, škol i organizací. 
Výjezdní zasedání je podle mého 
názoru vynikajícím nástrojem nejen 
pro jednání výborů, ale i pro jednání 
zastupitelů, členů dozorčích rad či 
samotné Rady Královéhradeckého 
kraje.

                                        Jan Kříž (ANO2011)

Pocta MUDr. Jaroslavu Kudrovi
Začátkem toho-

to roku odešel na-
vždy bývalý primář 
rychnovské chirur-
gie MUDr. Jaroslav 
Kudr. Skvělý lékař 
a fantastický člověk, který za svůj 
život zachránil mnoho lidských 
životů. V roce 2019 získal Pamětní 
medaili hejtmana Královéhradec-
kého kraje za vynikající a dlou-
holetou práci. Čtyřicet let svého 
profesního života spojil s rychnov-
skou nemocnicí. Ve volném čase se 
od dětství věnoval myslivosti. Také 
mezi myslivci byl oceňován a vážen 
jako odborník. Naposledy v roce 
2017 mu jako dlouholetému členu 

byla udělena Věrnostní medaile 
ČMMJ.

S Jaroslavem Kudrem odchází můj 
vzácný přítel, který vždy a rád každé-
mu pomohl. Byl mentorem a rádcem 
nejen mladým lékařům a myslivcům. 
Jeho životní krédo:„ Pokud chceš 
dělat věci dobře, musíš se stále učit,“ 
ho přesně vystihuje.

Pane primáři, děkuji za všechno, 
co jste pro mě, pro nás všechny udě-
lal. Jste tu, i když tu nejste.

Závěrem bych chtěla poděkovat 
v této nelehké době všem zdravot-
níkům a sociálním pracovníkům 
za jejich práci. 
                          

   Jana Drejslová (ODS+STAN+VČ)

Rybáři si podporu zaslouží
Cestovní ruch má 

více podob. Jedna 
z nich je například 
zážitková turistika 
sportovního rybo-
lovu. Chtěl bych se 
zmínit o místní organizaci MO ČRS 
Hradec Králové, která má 2 400 členů, 
z toho aktivně lovících cca 2 000. 
Nedílnou součástí je mládežnická 
základna v rybářských kroužcích, 
která je vychovávána k úctě k přírodě 
a ekologické povědomosti. V součas-
nosti je rozvíjen systém „chyť a pusť“, 
kdy se ryby šetrně vrací vodě. MO 

ČRS zajišťuje celoroční prodej živých 
ryb a tím obohacuje tržní prostře-
dí a podporuje zdravý životní styl. 
MO ČRS podporuje i závodní týmy 
v rybolovné technice, letní tábory 
s rybářskou tématikou, kterou od-
borně vedou členové organizace. Tím 
rozvíjejí ekologickou výchovu v praxi 
a úctu k přírodě. Tolik krátký exkurz 
do méně známé oblasti podpory tu-
ristiky rybářským svazem. Výraznou 
osobností těchto snah je předseda 
MO ČRS Ing. Rostislav Jireš.

              
             Zdeněk Podal (SPD)

Kraj potřebné na holičkách nenechal
Lidem, kteří jsou 

odkázáni na pomoc 
druhých a kteří si 
nevědí rady v kri-
zové či dlouhodobě 
nepříznivé situaci, 
pomáhá celá řada 
poskytovatelů sociálních a nava-
zujících služeb. Kraj koordinuje síť 
služeb registrovaných podle zákona 
č. 108/2006 Sb. o sociálních služ-
bách a podílí se na vícezdrojovém 
financování jejich provozu, přičemž 
přerozděluje i dotace ze státního 
rozpočtu. 

Vzhledem k rozpočtovému pro-
vizoriu na straně státu se rozhodl 
neohrozit hladký chod nezisko-
vých a některých příspěvkových 
organizací kraje a obcí. Z výsledku 
hospodaření roku 2021 proto uvolnil 
za účelem předfinancování 120 mi-
lionů korun a dalších 45,5 milionu 
z rozpočtu kraje předem na zajiště-
ní sociálních služeb vyčleněných. 

Zastupitelstvo kraje tak na svém 
jednání dne 31. ledna rozdělilo po-
skytovatelům sociálních služeb 165,5 
milionu korun.  

Organizacemi bylo rychlé jednání 
kraje více než vítáno. Nemusely 
se bát, zda budou mít na lednové 
výplaty, a bez přerušení se mohly 
věnovat potřebným.  Kromě toho 
kraj rozdělil i 21 milionů Kč na hos-
picovou péči provázející umírající 
a jejich blízké a vyhlásil také dotační 
program na podporu činností 
navazujících na sociální služby 
a na podporu prorodinných aktivit 
realizovaných v Královéhradec-
kém kraji pro rok 2022 s alokací 3,5 
milionu korun. Podpora rodin a lidí 
ohrožených sociálním vyloučením 
je jednou z priorit kraje. Kraj usiluje 
o důstojný a kvalitní život všech 
svých občanů.

Aneta Maclová 
(Koalice pro Královéhradecký kraj)

Bojuji za více peněz do sportu i na vládní úrovni
Jako náměstek 

pro školství a sport 
jsem velmi rád, že 
náš kraj podporuje 
sport od toho rekre-
ačního až po vrcho-
lový. Podporujeme 
děti, mládež, dospělé i seniory.

V posledních týdnech mám 
unikátní příležitost bojovat za více 

peněz do sportu i za hranicemi naše-
ho kraje. Jako zástupce Pirátů hledám 
s našimi vládními partnery shodu 
na nové podobě financování sportu.

Jak co nejefektivněji financovat 
český sport? jak zlepšit fungování Ná-
rodní sportovní agentury? Jak se vy-
hnout vlivu lobbistů, kteří prosazují 
pouze své zájmy a odklánějí finance 
tam, kam se jim to hodí?

Jednoznačně je potřeba, aby 
peníze do sportu proudily transpa-
rentně a za jasně daných podmí-
nek. Cílem je spravedlivé rozdělo-
vání veřejné podpory a eliminace 
nežádoucích osobních vazeb. Veřej-
nost musí vědět, kde a proč končí 
její peníze.

Prioritou je i podpora sportující 
mládeže. Jedná se o mimořádně 
důležité téma. Až 40 procent dětí se 
kvůli pandemii přestalo pravidelné 
věnovat sportu!

Současně chci na těchto 
stránkách poděkovat všem, kteří 

se na rozvoji a podpoře spor-
tu v našem kraji podílejí. Mám 
na mysli zejména stovky trenérů 
a dobrovolníků, kteří věnují svůj 
čas a často i finance, aby děti mohly 
sportovat a rozvíjet svůj talent. Dík 
patří také všem funkcionářům, bez 
jejichž podpory by sport nemohl 
fungovat. Děkuji i městům a obcím, 
kde vnímají podporu sportu jako 
důležité téma.

Děkuji za vaše úsilí, pomoc 
a podporu!.

Arnošt Štěpánek (Piráti)
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SoutĚŽnÍ KŘÍŽovKa

Nová dálková cyklotrasa propojí tři kraje
Královéhradecký kraj společně 

s Pardubickým a Olomouckým kra-
jem dlouhodobě jednají o propojení 
svých území dálkovou cyklotrasou. 
Poslední jednání za účasti zástupců 
dotčených obcí z obou východočes-
kých krajů, představitelů krajských 
samospráv a národního cyklo-
koordinátora dospělo ke shodě 
na vedení dálkové cyklotrasy nově 
označené číslem 8. Do dopravní sítě 
pro cyklisty ČR se tedy zařadí cyklo-
trasa číslo 8, která nahradí stávající 
cyklotrasu číslo 14.

Trasa č. 8 vstupuje na území Krá-
lovéhradeckého kraje v Českém ráji 
u Pleskotského mlýna a vede přes 
Jičín, Nechanice a Hradec Králové 

do Týniště nad Orlicí, odkud se ni-
vou Tiché Orlice dostane do Pardu-
bického kraje. Z Chocně bude trasa 
pokračovat v souběhu se stávající 
dálkovou cyklotrasou číslo 18 až 
do Ústí na Orlicí, odkud se přes Čes-
kou Třebovou a Lanškroun dostane 
do Olomouckého kraje.

„Velmi si cením výsledků spolu-
práce obou krajů a záměry na dal-
ší rozvoj bezpečné infrastruktury 
pro cyklistiku plně podporuji. 
Věřím, že již letos v létě se na kole 
projedeme po nově vyznačeném 
úseku dálkové cyklotrasy číslo 
osm alespoň do České Třebové,“ 
uvedl radní Adam Valenta od-
povědný za oblast regionálního 

rozvoje, grantů a dotací. Jednání se 
účastnil společně se svým pardu-

bickým protějškem Alexandrem 
Krejčířem.  |

Cyklostezka z hradce Králové do Kuksu.


