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U nás v kraji
www.kr-kralovehradecky.cz leden 2023

Do neratovského kostela bude svítit slunce 
opravenou střechou 

Vážení 
spoluobčané,
věřím, že 
jste prožili 
příjemné 
vánoční svát-
ky, ve zdraví 
přežili i oslavy 
příchodu nového roku a přede-
vším jste načerpali ten jedinečný 
pocit pospolitosti i do nadcháze-
jících dnů méně svátečních. 
Jistě do nich vstupujete s novými 
plány a možná i předsevzetími 
a já vám všem moc přeji, aby se 
jich co nejvíce podařilo úspěšně 
uskutečnit, a hlavně, abyste celý 
nadcházející rok prožili ve zdraví.
Do roku 2023 vstupuje s mnoha 

Slovo hejtmana

plány i vedení našeho kraje, pře-
devším však s rozpočtem, který 
díky přebytku z loňského roku lze 
charakterizovat jako vyrovnaný. 
Jsem velmi rád, že se nám jej přes 
velmi široké politické koaliční 
spektrum ve vedení našeho kraje 
podařilo v závěru uplynulého 
roku jednomyslně schválit.
Rozpočet pro letošní rok respek-
tuje předpokládané zvýšené 
náklady v důsledku inflace a ná-
růstu cen energií. Pro investice, 
krom jejich předfinancování 
z rozpočtu, pak počítáme v ma-
ximální možné míře s využitím 
evropských, státních a dalších 
dotačních programů.
Investice budou ve velké míře 

směřovat na snížení energetic-
ké náročnosti budov, výstavbu 
a opravy silnic či rekonstrukce 
škol, realizace projektů v sociální 
oblasti, modernizaci krajských 
nemocnic a dalších zařízení. 
Chceme pokračovat ve zlepšování 
zdravotní a sociální péče, zajistit 
bezproblémový provoz veřejné 
dopravy, škol a nemocnic, vytvářet 
podmínky pro vznik nových pra-
covních míst v průmyslu a zamě-
řit se na efektivnější využívání 
energie.
Věřím, že se nám díky odpověd-
nému hospodaření podaří, stejně 
jako tomu bylo ve třech předchá-
zejících letech, zvládnout i v roce 
2023 složitosti doby, která je 

ovlivněna nejenom ekonomický-
mi důsledky z různých opatření, 
ale i současnou hospodářskou 
a energetickou krizí.
V lednu nás také čeká volba nové-
ho prezidenta. Moc bych si přál, 
aby ať se jím stane kterýkoliv 
z kandidátů, byl ve své funkci pře-
devším tím, kdo bude lidi povzbu-
zovat v naději i spolupráci, bude 
názorovou autoritou a bude svým 
přístupem motivovat politiky 
ke kultivované diskusi a důstojně 
reprezentovat naši zemi i za její-
mi hranicemi.
Šťastnou volbu a úspěšný nový 
rok!

Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově v Orlic-
kých horách se dočká kompletně nové střechy. Zastupitelstvo 
Královéhradeckého kraje schválilo dotaci sedm milionů ko-
run na rekonstrukci prosklené střechy kostela, kterou Sdru-
žení Neratov plánuje dokončit v červnu příštího roku. Celkové 
náklady na opravu sdružení vyčíslilo na 19 milionů korun.

„Neratov nejenom pro mě je zajímavým a inspirativním 
poutním místem se známým kostelem Nanebevzetí Panny 
Marie. Je to také společenské, kulturní a vzdělávací cent-
rum, kde se lidé potkávají. Proto jsme bez váhání souhlasili 
s žádostí o spolufinancování rekonstrukce kostela a jeho 
střechy. Není to poprvé, již v minulosti se kraj podílel na vý-
stavbě neratovské školy. Věřím, že i tentokrát přispějeme 
k uchování a posílení ducha a významu tohoto místa,“ uvedl 
hejtman Martin Červíček.

Práce na rekonstrukci střechy začaly v jarních měsí-
cích letošního roku a na zimu je stavaři přerušili. Barokní 
stavbu momentálně zazimovali a v práci budou pokračovat 
na jaře příštího roku. „Dokončení stavebních prací sdružení 
plánuje na červen a celkové náklady, které pomáhá hradit 
také Královéhradecký kraj, činí více jak 19 milionů korun. 
Věřím, že se vše podaří a kostel dál bude sloužit veřejnosti,“ 
doplnil radní pro regionální rozvoj Adam Valenta. |                               
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Pomoc školám 
s uhrazením dopravy      

Místní akční skupiny (MAS) 
a dobrovolné svazky obcí (DSO), 
které zpracovávají místní akční 
plány na území kraje, mohou 
od 10. ledna do 28. února žádat 
prostřednictvím krajského dotač-
ního portálu o podporu z pro-
gramu Za kulturou v Královéhra-
deckém kraji. Podpora pomůže 
uhradit výdaje na zajištění dopra-
vy do kulturní instituce pro žáky 
školy a pedagogický doprovod. 
O dotace ale nebudou žádat školy 
z důvodu usnadnění administ-
rativy, protože MAS a DSO budou 
moci podávat žádosti hromadně 
a pro větší množství škol. Exkurze 
budou směřovat do kulturních 
institucí zřizovaných nebo spo-
luzaložených Královéhradeckým 
krajem.

Únor bude ”suchej“      
Zdravotně-osvětová kampaň 

Suchej únor, nad níž převzal 
záštitu krajský radní pro zdra-
votnictví Zdeněk Fink, se v celé 
republice uskuteční od 1. do 28. 
února. Kampaň reaguje na více 
jak jeden milion lidí za hranou 
rizikového pití a nabízí všem 
účastníkům pozitivní příležitost, 
jak během měsíce zjistit, zdali 
ovládají alkohol, nebo alkohol je. 
Do Suchého únoru se každoročně 
zapojují stovky tisíc lidí a díky 
měsíční zkušenosti zvolní s kon-
zumací alkoholu přes 50 % z nich. 
Podrobnosti naleznete na adrese: 
suchejunor.cz.

Nepřišlo vám některé 
číslo U nás v kraji?   

Zpravodaj U nás v kraji vychází 
každý měsíc v roce kromě červen-
ce a srpna. Pokud jste aktuální 
číslo nedostali do schránky, volejte 
na telefonní číslo 495 817 111, 
nebo nám napište na e-mail: 
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.

U nás v kraji si můžete přečíst 
také na webových stránkách Krá-
lovéhradeckého kraje.

krátce z kraje

Krajský rozpočet bude letos vyrovnaný
Královéhradecký kraj plánuje 

v roce 2023 hospodařit s vyrovna-
ným rozpočtem. Jeho příjmy by 
měly činit rekordních 5,8 miliardy 
korun a výdaje téměř šest miliard 
korun. Vyšší výdaje na investice 
kraj plánuje dokrýt přebytkem 
rozpočtu z roku 2022, případně 
na to bude čerpat již dříve schvále-
ný investiční úvěr.

Vedení kraje chce investovat 
nadále ve velké míře do ne-
mocnic, sociální péče a silniční 
infrastruktury. Rozpočet rovněž 
počítá s dostatkem financí 
na provoz veřejné dopravy. Návrh 
rozpočtu jednomyslně schválili 
krajští zastupitelé.

„Pro příští rok musíme nadále 
brát v úvahu působení vnějších 
světových vlivů na naši ekono-
miku. Jsme proto připraveni 
na další případné zdražování 
energií. Uvědomujeme si, jaký 
dopad by tento vývoj mohl mít 
na nemocnice, sociální služby, 
školy i další krajská zařízení. 
Počítáme proto s vyšší rezervou, 
abychom případně dokázali 
kompenzovat výpadky a zajistit 
provoz všech námi zajišťovaných 
veřejných služeb. Navzdory zmí-
něným ekonomickým problé-
mům chceme nadále masivně 
investovat. Prioritou je pro nás 
pokračování modernizace sítě 
nemocnic a sociální péče a také 
silniční infrastruktury včetně 
dalších investic v rámci průmy-
slové zóny Solnice-Kvasiny, které 
jsou klíčové pro další rozvoj 
průmyslu v našem kraji,“ uvedl 

k plánům na příští rok hejtman 
Martin Červíček.

Výdaje plánovaného rozpočtu 
jsou vyšší oproti předpokláda-
ným výdajům v roce 2022 o 432 
milionů korun. Daňové příjmy 
v roce 2023 podle odhadů vzros-
tou o 615 milionů korun oproti 
roku 2022.

Do rozpočtu na rok 2023 není 
započítán přebytek z letošního 
roku, který kraj předpokládá 
uzavřít v černých číslech. Tento 
přebytek plánuje využít na fi-
nancování investic. Vedle toho 
případně na dokrytí výdajů hod-
lá čerpat 400 milionů korun z již 
dříve schváleného úvěru.

„Naším cílem je finančně krýt 
zásadní stavební investice v ji-
čínské, trutnovské a rychnovské 
nemocnici i v řadě domovů pro 
seniory, a to i za použití úvěru, 
nebude-li zbytí. Každoroční mi-
liarda do krajské silniční sítě je 
vedle toho náš základní politický 
závazek. Rozpočtově však, mys-
lím, směřujeme do poklidnějších 
dob, a to i když je vysoká inflace. 
Dva roky covidu a následný ná-
růst cen energií byly problémem 
větším, v podmínkách pádivé 
inflace už umíme pracovat. A za-
čínající recese může být velkou 
příležitostí pro další stavební 
investice v kraji. Ty tak budou po-
řízeny za lepších podmínek, nad-
to s využitím evropských dotací,“ 
vysvětlil náměstek hejtmana pro 
finance Rudolf Cogan.

Téměř třetina výdajů v roce 
2023 půjde na dopravu. Z částky 

1,7 miliardy korun tvoří větši-
nu náklady na provoz veřejné 
dopravy. Další významnou 
položkou rozpočtu jsou výdaje 
do zdravotnictví, kde kraj příští 
rok plánuje uvolnit 754 milionů 
korun na provoz nemocnic a dal-
ších zdravotnických zařízení.

Ve fondu rozvoje a reproduk-
ce, který kraj využívá v rámci 
investic do oprav, údržby, re-
konstrukcí i modernizací svého 
majetku, je připraveno téměř 
667 milionů korun. Navrhovaný 
rozpočet počítá také s 98 miliony 
korun na dotační programy – 
do: obnovy venkova, kultury, pa-
mátkové péče či sportu v celém 
Královéhradeckém kraji.

Také v příštím roce kraj počítá 
s co největším využíváním evrop-
ských, státních a jiných fondů 
a dotačních programů. Na předfi-
nancování a společné financová-
ní dotovaných projektů vyčlení 
zhruba 389 milionů korun. Jedná 
se téměř výhradně o investice, 
a to například na snížení energe-
tické náročnosti budov, výstavbu 
silnic či rekonstrukci škol a dal-
ších zařízení.

Hlavními cíli rozpočtu kraje 
pro rok 2023 bude ale zajištění 
pokračujícího bezproblémové-
ho provozu hromadné dopravy, 
nemocnic, sociálních zařízení 
či škol, a to navzdory vysokým 
cenám energií, a také zlepšování 
zdravotní a sociální péče, přípra-
va stovek nových pracovních míst 
v průmyslu a v neposlední řadě 
efektivnější využívání energií. |

z reGIonU

Neratovský kostel bude mít opravenou střechu
Dokončení ze strany 1
„Začalo se zpevněním kon-

strukce střechy, a to je hotové. 
Nové sklo je nad lodí a zčásti také 
nad oltářem, tam asi z poloviny. 
Sklo je vyměněno ze dvou třetin, 
je v nových lištách, rámech, zby-
tek opravované střechy je zakryt 
provizorně. Stavební práce pro 
letošek skončily, vnitřek je zcela 
přístupný, je bez lešení,“ uvedl 

Antonín Nekvinda ze Sdružení 
Neratov. 

Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie poledních několik let 
trápila vlhkost, kterou způsobily 
extrémní rozdíly teplot v přízemí 
a pod střechou. Střechou také 
místy zatékalo, takže její oprava 
byla nutná. Sdružení na její vý-
měně spolupracuje s Římskokato-
lickou farností Neratov a peníze 

na opravu financují z dotace, darů 
a půjček. Kraj na obnovu střechy 
přispěl sedmi miliony korun. 

Sdružení Neratov, které se za  
opravu střechy zasadilo, se od roku 
1992 stará o obnovu poutního mís-
ta a návrat života do obce. Zároveň 
provozuje sociální služby chráně-
ného bydlení a denní stacionář. 
Adventní a vánoční program v kos-
tele se uskutečnil bez omezení. | 
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Modernizace rychnovské nemocnice začne letos na jaře
Královéhradecký kraj úspěšně 

dokončil výběrové řízení na sta-
vební část dostavby a moderni-
zace nemocnice v Rychnově nad 
Kněžnou. Veřejnou zakázku 
získalo sdružení společností Geo-
san Group a Strabag, které stavbu 
provede za 756 milionů korun 
bez DPH. Stavební práce by měly 
začít letos na jaře. Na projekt kraj 
požádal o státní dotaci ve výši 300 
milionů korun. 

„Modernizace a dostavba 
rychnovské nemocnice je jednou 
z nejdůležitějších investic v rámci 
rozvoje průmyslové zóny na Rych-
novsku. Její hodnota přesahuje 800 
milionů korun a přinese centraliza-
ci a zefektivnění lékařské péče, která 
bude na úrovni 21. století. Projekt 
byl ve fázi příprav dlouhé roky. Těší  
mě proto, že na jaře příštího roku 
konečně začneme s jeho realizací, 
a to i s finančním přispěním státu, 
které se nám podařilo v posledních 
dvou letech dohodnout,“ uvedl radní 
pro zdravotnictví Zdeněk Fink.

Za stavební práce kraj zaplatí 
756 milionů korun, další finance 

budou nutné na zajištění stavby 
a také na vybavení a zdravotnic-
kou technologii. Dotaci ve výši 
300 milionů korun kraji pošle 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 
Rozloží ji do dvou let, přičemž kraj 
obdrží 200 milionů korun v roce 
2023 a v roce 2024 zbylých 100 
milionů korun.

„Vláda v říjnu 2022 schválila 
změnu národního programu 
Podpory rozvoje regionů 2019+, 
jehož garantem je Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR. Díky státním 
prostředkům ve výši 300 milionů 
korun můžeme dlouho očeká-
vanou modernizaci nemocnice 
zahájit. Dokončili jsme všechny 
administrativní kroky a podali 
žádost o poskytnutí této státní 
dotace,“ informoval náměstek 
hejtmana Pavel Bulíček odpověd-
ný za oblast investic.

Finanční pomoc stát kraji 
poskytne na realizaci stavebních 
prací. Ty spočívají ve vybudování 
nového pavilonu urgentního 
příjmu – pětipodlažní přístavby 
stávajícího pavilonu DIGP, která 

v sobě zahrne urgentní příjem 
včetně třídění pacientů s vazbou 
na interní a speciální vyšetřovnu, 
zákrokový sál a sádrovnu, zázemí 
pro záchrannou službu, zázemí 
pro sanitáře, zobrazovací metody, 
chirurgické, interní i ortopedické 
ambulance, oddělení odběrů, dále 
oddělení JIP, oddělení ARO, čtyři 
multioborové centrální operační 
sály s celým přidruženým provo-
zem, lůžkové oddělení chirurgie 
a lůžkové oddělení ortopedie.

Zároveň dojde k rekonstrukci 
tří podlaží stávajícího objektu 
DIGP, kdy moderní interiéry získají 
jednak hlavní vstup do objektu 
s nově řešenou vstupní halou, jejíž 
součástí bude recepce se zázemím, 

lékárna a bufet, ale také onko-
logický stacionář, ambulantní 
vyšetřovny s čekárnou, vyšetřovny 
endoskopie a centrální sterilizace. 
Obě budovy budou propojeny, 
čímž vznikne jeden multifunkční 
celek.

Projekt počítá také s novým 
objektem medicinálních plynů, 
novým energocentrem a také 
s úpravou zpevněných ploch, 
komunikací a inženýrských sítí 
a vybudováním více jak 200 parko-
vacích stání.

V areálu rychnovské nemocnice 
už letos v letních měsících proběh-
ly stavební přípravy, kdy kraj ne-
chal zdemolovat skladovací objekt 
v blízkosti současného parkoviště. 
Uvolněné místo bude sloužit pro 
zařízení staveniště a v budoucnu 
jako parkovací plocha pro osobní 
automobily.

Přípravu, administraci a reali-
zaci této významné investiční 
akce kompletně zajišťuje oddě-
lení průmyslových zón kraj-
ského Centra investic, rozvoje 
a inovací. |

Deštné v Orl. h.,
Zákoutí, hotel Orlice

Deštné v Orl. h.,
sjezdovka

Deštné v Orl. h.,
Národní dům

Deštné v Orl. h.,
Šerlich

Autobusové spoje pro pohodlnou 
dopravu na Šerlich (1 027 m n. m.)

Posílení spojů v zimní sezóně o víkendu a svátcích
od 17. 12. 2022 do 19. 3. 2023 

Autobusová zastávka na Šerlichu u výchozích 
lyžařských a turistických tras 

Veřejná doprava Královéhradeckého kraje
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z reGIonU 

Začala platit nová smlouva zajišťující
veřejnou železniční dopravu v regionu. Kraj
zajistil železniční dopravu na dalších deset
let za 9,3 miliardy korun. Provoz bude
financovat společně se státem. Omlazením
projde až 70 % nasazených vlaků. 

V areálu Oblastní nemocnice Jičín začala
stavba multifunkčního pavilonu A. Termín
dokončení je léto 2023. Kraj za stavební
práce včetně vybudování jednopodlažního
spojovacího koridoru k pavilonům
D a E zaplatí zhruba 318 milionů.

Záchranáři i ostatní složky Integrovaného
záchranného sboru mohou využívat novou
výjezdovou základnu v Temném Dole na
Trutnovsku za zhruba 43 milionů korun. Je
určena pro východní Krkonoše. Slouží také
jako školicí centrum.

Vláda České republiky na základě podnětu
kraje prohlásila soubor deseti kostelů
a jedné kaple na Broumovsku národní
kulturní památkou.

Leden
Vedení Královéhradeckého kraje
představilo plány na opravu silnic II. a III.
třídy a mostů v roce 2022. Kraj zahájil 29
nových staveb s předpokládanou hodnotou
1,275 miliardy korun, což představuje
modernizaci padesáti kilometrů silnic a
deseti mostů. Vedle celkových rekonstrukcí
kraj také pravidelně prováděl i souvislé
opravy komunikací. 

Od února probíhají práce na dokončení
obchvatu Opočna. Silnice naváže na
stávající část obchvatu a bude pokračovat
až na výpadovku na Hradec Králové. Poprvé
se řidiči po celém obchvatu projedou za dva
roky. Celkové odhadované náklady dosahují
235 milionů korun.

Únor

Královéhradecký kraj a VŠ, SŠ, ZŠ a MŠ
Štefánikova v Hradci Králové dokončily
stavbu specializovaného centra, které zajistí
rodinám s dětmi se sluchovým postižením 
z celé republiky komplexní odbornou
podporu. Výstavba a nákup vybavení stály
téměř 46 milionů korun. 

Březen

V květnu 2022 skončila stavba domova pro
seniory v Opočně a první klienti se do něj
nastěhovali během září. Zařízení nabízí
domov celkem 47 lidem, většina lůžek je
určená pro osoby s Alzheimerovou nemocí
nebo demencí. Přestavba bývalého
nemocničního areálu stála přes 100 milionů
korun.

Objekt bývalého internátu střední lesnické
školy v Trutnově prošel rozsáhlou
rekonstrukcí. Nově se z něj stalo regionální
poradenské a vzdělávací centrum při
pedagogicko-psychologické poradně.
Náklady dosáhly téměř 75 milionů korun, 
z čehož 45 milionů korun pokryla evropská
dotace.

Městská nemocnice Dvůr Králové nad
Labem se do roka dočká dvou nových
operačních sálů se zázemím. Slavnostní
zahájení nástavby proběhlo v květnu 2022.
Odhadované náklady stavby činí 63 milionů
korun.

Pevnost Dobrošov se po třech letech znovu
otevřela návštěvníkům. Do turisty oblíbené
památky z dob konce první republiky
Královéhradecký kraj investoval téměř 
96 milionů korun. Vzniklo zde nové
návštěvnické centrum s audiovizuální
expozicí, úpravou prošly i nadzemní a
podzemní části tvrze. 

Květen

Královéhradecký kraj dokončil stavební
úpravy v broumovské nemocnici. Budova
je nově zateplená, má vyměněná stará
okna a díky přestavbě části druhého
nadzemního podlaží zde nově vzniklo 
12 pokojů oddělení lůžek následné péče 
a prostory pro personál.

V Oblastní nemocnici Trutnov začala na
konci června stavba v hodnotě 129 milionů
korun. Na místě zdemolovaných objektů
„B“ a „C“ postupně vzniká nový pavilon
oddělení klinické biochemie. Dokončen má
být začátkem roku 2024. 

Červen

V areálu Oblastní nemocnice Náchod je od
začátku července v provozu nový
parkovací dům se 165 místy. Jeho
výstavbou za 47 milionů korun bez DPH
Královéhradecký kraj jako investor zvýšil
celkovou parkovací kapacitu v dolním
areálu nemocnice na 370 míst a zajistil tak
lepší možnosti parkování u největšího
krajského zdravotnického zařízení.

Červenec

Královéhradecký kraj dokončil 
v Třebechovicích pod Orebem výstavbu
dvou rodinných domů. Za necelých 
32 milionů korun včetně DPH zde vzniklo
nové zázemí pro pobytové sociální služby 
s celkovou kapacitou 12 lůžek, která
nahrazují služby ústavního charakteru.

Srpen

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo začátkem
podzimu výstavbu dlouho očekávaného
obchvatu Nové Paky na silnici I/16. Začala
také stavba obchvatu Jaroměře, který
naváže na dálnici D11.

Září

Mezinárodní porota rozhodla 
o postupujících do finále soutěže o titul
Evropské hlavní město kultury 2028.
Společně s Českými Budějovicemi je to
i sedmitisícový Broumov v partnerství 
s Královéhradeckým krajem. O držiteli
titulu se definitivně rozhodne v červnu.

Říjen

Skončilo výběrové řízení na stavební část
dostavby a modernizace rychnovské
nemocnice. Stavební práce začnou na jaře.

Prosinec

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2022 V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Řidiči mohou znovu bez omezení jezdit po
silnici II/296 mezi Horním Maršovem a Pecí
pod Sněžkou na Trutnovsku. Kraj kompletně
zrekonstruoval tři takzvané polské mosty
v Temném Dole, které byly v havarijním stavu.
Za vybudování nových mostů zaplatil 187
milionů korun.

V Borohrádku vznikla nová stavba pro tamní
domov pro seniory. Jedná se o tři vzájemně
propojené objekty. V listopadu 2022 se
otevřely pro klienty. Kapacita domova se tak
zvýšila o 24 lůžek. Odborný personál se zde
stará o klienty se stařeckými demencemi,
zejména Alzheimerovou chorobou. Stavba
stála téměř 80 milionů korun. 

V Jičíně začaly stavební práce na novém
komunitním chráněném bydlení. Do roka
v bytovém domě v Ruské ulici vznikne zázemí
pro 11 klientů domova sociálních služeb
v Chotělicích. Investorem je Královéhradecký
kraj, který za celkovou přestavbu a vybavení
objektu zaplatí téměř 28 milionů korun
včetně DPH.

V průmyslové zóně Solnice-Kvasiny vznikla
potřebná pětiramenná okružní křižovatka.
V budoucnu ji bude možné napojit na
plánovanou komunikaci do průmyslové zóny
Solnice – jih. Výstavba proběhla za plného
provozu na silnici I/14. Stála 31 milionů korun.

Listopad
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Kraj zavádí systém dálkových odečtů energií
Královéhradecký kraj výrazně 

modernizuje systém hospodaření 
s energiemi tak, aby efektivní sběr 
a vyhodnocování dat pomohly 
snížit spotřebu a současně umož-
nily lepší plánování do budoucna. 
Projekt zahrnuje pořízení nového 
evidenčního systému, dálkové 
odečty měřičů i školení zástupců 
jednotlivých organizací. Projekt 
za 14 milionů bude kompletně 
dokončený v letošním roce.

„Pokud chceme úsporně a dob-
ře hospodařit s energiemi, musí-
me k tomu mít vhodné nástroje. 
Původní systém evidence spotřeb 
byl uživatelsky velmi nepřívětivý 
a s minimálními funkcemi. Ruční 
odečty elektroměrů neumožňo-
valy rychlou a efektivní kontro-
lu. To se muselo změnit a proto 
jsme začali realizovat kompletní 
modernizaci spočívající v novém 
systému evidence dat, dálkovém 
odečtu měřičů a novém systému 
revizí. To nám umožní lépe hospo-
dařit s energiemi a vodou ve všech 
krajských organizacích a také 
snižovat jejich spotřebu,“ uvedl            

1. náměstek hejtmana pro investi-
ce a inovace Pavel Bulíček. 

V Královéhradeckém kraji 
je do systému managmentu 
hospodaření s energií zapojeno 
100 organizací, jejichž objekty 
jsou v majetku kraje. Příspěvkové 
organizace mají majetek svěřený 
do správy a akciové společnosti 
(nemocnice) mají předmětné 
objekty v pronájmu. V současné 
chvíli už v kraji funguje 1 053 
odečítaných měřidel, které dál-
kově hlásí spotřebu vody a elek-
třiny jednou za čtvrt hodiny, plyn 
a teplo odečítají po jedné hodině. 
Všechna tato data míří do nového 
systému zpracování spotřeby. 

Nový systém uživateli přehledně 
zpracovává aktuální údaje o spotře-
bě staré nanejvýš hodinu. Díky rych-
losti lze takto odhalit náhlé změny 
ve spotřebě například v podobě 
prasklého potrubí. „Před dvěma lety 
ve třech krajských školách prasklo 
vodovodní potrubí a přišlo se na to 
až po víkendu. Díky systému varo-
vání to my i zástupci jednotlivých 
organizací zjistíme téměř okamžitě 

a můžeme na to zareagovat,“ po-
chvaluje si Pavel Bulíček. 

Kromě varování systém evi-
dence spotřeby umožňuje celou 
řadu dalších funkcí. Uživatelům 
spotřebu převádí do tabulek i gra-
fů, takže je možné velmi pohodlně 
sledovat vývoj spotřeby či přesně 
porovnávat odběry ve stanoveném 
období. Tato data se výborně hodí 
pro vyhodnocování energetic-
ké hospodárnosti jednotlivých 
budov i pro plánování spotřeby, 
a tedy i nákupu energií a vody 
do budoucna. 

V rámci krajského projektu 
na modernizaci hospodaření 
s energiemi došlo také ke sjedno-
cení systému revizí jednotlivých 
zařízení, které bylo donedávna 
nesourodé a individuální. Nový 
kalendář zahrnuje přehled záko-
nem daných lhůt pro provádění 
kontrol a revizí na zařízeních, 
která mají souvislost s energiemi. 
Systém automaticky generuje 
přehledy a také s časovým předsti-
hem upozorňuje na termín těch 
nadcházejících. 

Součástí nastaveného systému 
energetického managementu je 
také každoroční proškolení zá-
stupců organizací, které jsou v cer-
tifikovaném systému zahrnuty 
– jedná se o představitele vedení 
organizací, energetické manažery 
organizací a členy týmu na stra-
ně Královéhradeckého kraje. Pro 
efektivní školení vznikl obecný 
manuál, který obsahuje základní 
informace o energiích (typech, 
jednotkách atd.), základní pravidla 
energetiky v budově, typy úspor-
ných opatření, základní kontakty 
a výtah nejdůležitějších bodů 
z dokumentace k energetickému 
managementu v rámci nastavené-
ho systému.

Projekt nazvaný Rozvoj systé-
mu hospodaření s energií v Krá-
lovéhradeckém kaji bude stát 14 
milionů korun, přičemž zhruba 10 
milionů uhradí dotace ze státního 
Operačního programu Zaměstna-
nost. Přípravu, administraci a rea-
lizaci projektu zajišťuje oddělení 
průmyslových zón Centra investic, 
rozvoje a inovací (CIRI). | 
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Dědictví zavazuje: krajská cena za péči o památky chce 
přilákat co nejvíce účastníků

Obrovské úsilí, zápal, vytrva-
lost, dovednost i dřinu, kterou 
musí nadšenci nasadit do záchra-
ny památek, ocení vedení Králové-
hradeckého kraje již potřetí. Nově 
cenu udílenou za příkladnou 
péči o památky na území regionu 
pojmenovalo Hereditas obligat 
(v překladu: Dědictví zavazuje).

Kraj chce prostřednictvím 
této soutěže ještě více upozornit 
a zviditelnit výjimečné příběhy 
lidí, kteří se do záchrany často 
zapomenutých nebo zanedbaných 
památek nezištně pouštějí.

„Ve dvou předešlých ročnících 

udílení této ceny jsme se setkali 
s výjimečnými příběhy lidí a pa-
mátek, které stojí za to vyprávět 
dál. Nyní jsme především značku 
této ceny, která upozorňuje na zá-
vaznost dědictví našich předků, 
upravili. Měla by být nyní lépe 
zapamatovatelná a jednodušší. 
Oceňováním těchto počinů chce-
me zdůraznit potřebnost péče 
o památky nejen ze strany odbor-
níků, ale také široké veřejnosti. 
Zároveň bychom chtěli přilákat 
co nejvíce uchazečů,“ popsala 
náměstkyně pro kulturu Martina 
Berdychová.

InFormUjeme  

Cenu Hereditas obligat mohou 
lidé či organizace získat ve čtyřech 
kategoriích:

1) stavební obnova chráněné  
 stavby (prohlášené památky)

2) restaurování movité či 
 nemovité památky
3) záchrana neprohlášené  

 památky
4) popularizace památkové  

 péče
Vítěz v každé z kategorií obdrží 

jako cenu částku 50 tisíc korun.
Dosud kraj udělil tuto památ-

kářskou cenu například za obno-
vu krkonošské roubenky ve Velké 

Úpě, záchranu kapličky v Novém 
Městě nad Metují či za restaurová-
ní nástěnných maleb v klášterním 
kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Nové Pace.

Nominace na udělení ceny 
lze podávat od 1. ledna do konce 
února 2023, a to buď písemně 
na adresu sídla Královéhradec-
kého kraje (Pivovarské náměstí 
1245, 500 03 Hradec Králové) 
na odbor kultury, památkové 
péče a cestovního ruchu, nebo 
elektronicky prostřednictvím e-
-mailové adresy:  
pamatky@kr-kralovehradecky.cz. |

Galerie moderního umění v Hradci Králové získala nová díla
I přes výpadek financí ve stát-

ním rozpočtu dokázala Galerie 
moderního umění v Hradci 
Králové zakoupit do svých sbírek 
velice cenné kolekce uměleckých 
děl z posledních padesáti let. 
Rozsáhlá akvizice za 1,5 milionu 
korun čítá více než 650 děl. Z toho 
489 prací doplňuje Sbírku Karla 
Tutsche získanou v roce 2021.

Součástí letošních akvizic je 
znovunalezený soubor sběratele 
Karla Tutsche, který obsahuje pře-
vážně menší formáty na papíře, jež 
byly v letech 1986 až 2008 součástí 
výstav brněnské galerie Na bidýlku. 

„Znovuobjevenou kolekci utváří 
také práce předního českého a me-
zinárodně uznávaného umělce Ji-
řího Kovandy, který je ve sbírkách 

královéhradecké galerie zastou-
pen již 107 díly. V kontextu všech 
soukromých a veřejných sbírek se 
jedná o nejobsáhlejší Kovandův 
soubor,“ uvedl ředitel galerie Fran-
tišek Zachoval. 

Ve spojení s vydáním kolektiv-
ní monografie multimediálního 
umělce Milana Langera bylo 
nalezeno několik rozsáhlých ko-

lekcí českého akčního umění. Jde 
především o originální práce ze 
70. let Petra Štembery, Karla Milera, 
ale také reprezentativní konvolut 
performancí Jaroslava Richtra, 
Ladislava Plívy a Milana Langera. 
Díla by měla být prezentována 
na výstavě Akční umění východ-
ních Čech v roce 2023, kterou GMU 
aktuálně připravuje. | 

Nominujte řemeslníky na titul Mistr tradiční rukodělné výroby 
Královéhradeckého kraje za rok 2022

Královéhradecký kraj přijímá 
nominace na cenu Mistr tradiční 
rukodělné výroby za rok 2022. Cena 
je každoročně udělována tvůr-
cům v oblasti tradičních lidových 
řemesel a těm, kteří se významně 
zasloužili o jejich udržování a roz-
voj. Návrhy nominací lze zasílat 
do 28. února 2023.

Krajští radní každoročně udílí 
cenu Mistr tradiční rukodělné 
výroby Královéhradeckého kraje 
za významný přínos v oblasti 
tradiční lidové kultury. Návrhy 
na nominace přijímá Regionální 
pracoviště pro tradiční lidovou 
kulturu při Muzeu východních 
Čech v Hradci Králové do 28. února 
2023, a to elektronicky na e-mail: 

m.vlckova@muzeumhk.cz nebo 
písemně na adresu Muzeum 
východních Čech v Hradci Králové, 
Regionální pracoviště pro tradiční 
lidovou kulturu, Eliščino nábřeží 
465, 500 01 Hradec Králové. 

Ocenění Mistr tradiční ruko-
dělné výroby je formou veřejného 
uznání řemeslníkům a tvůrcům, 
kteří pracují s těmito materiály:

Dřevo – štípání, dlabání, zdobe-
ní, řezbářství, betlémářství apod.

Hlína – černá, glazovaná hrnči-
na, kamnářství, kamenina, fajánse 
apod.

Sklo – foukané a tvarované sklo, 
malba na sklo, zušlechťování skla, 
práce s korálky apod.

Kámen – kamenosochařství, 

zpracování drahých kamenů, ka-
menictví, výroba brousků apod.

Kov – kovářské práce, drátová-
ní, odlévání, cizelování apod.

Textil – ruční tkaní, výšivka, 
krajkářství, modrotisk, batika, 
výroba krojů, krojových součástek, 
obuvi apod.

Materiály rostlinného a ži-
vočišného původu, které nejsou 
primárně určeny pro konzumaci 

– ševcovství, brašnářství, sedlářství, 
zdobení kraslic, perníku apod.

Pletiva – pletení ze slámy, oro-
bince, kukuřičného šustí, proutí, 
loubku apod.

Pečivo – obřadní, perníky apod.
Papír – výroba ručního papíru, 

betlémů apod.
Ocenění schvaluje Rada Krá-

lovéhradeckého kraje na základě 
doporučení odborné komise. | 
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rozhovor

Dnes stavebnictví už není jen lopata, kolečko a holínky, 
říká pořadatel soutěže o stavbu roku v kraji Vladimír Mazura 

Skončil 19. ročník soutěže Stav-
ba roku Královéhradeckého kraje, 
jejímž cílem je seznámit širokou 
odbornou i laickou veřejnost 
s úrovní současného stavebnictví, 
architektury a projektování v Krá-
lovéhradeckém kraji. Adminis-
trátor soutěže Vladimír Mazura 
a jeho tým nyní chystá jubilejní 
20. ročník, proto jsme jej požádali 
o rozhovor.

 
Proč vlastně vznikla soutěž 
Stavba roku Královéhradeckého 
kraje? 

Soutěž před devatenácti lety 
vznikla na podporu stavebnic-
tví, které v té době procházelo 
transformací. Z minulosti na trhu 
působily zejména velké firmy 
a bylo potřeba vytvořit konkuren-
ci. Velké firmy měly zázemí, stroje, 
mechanismy apod., kdežto malé 
začínající společnosti používaly 
hlavně klasické nářadí, jako fanky, 
zednické lžíce a kolečka. Přesto 
v nich byl velký technický a odbor-
ný potenciál. Za těch 19 let se vše 
změnilo a soutěž se stala prestižní 
pro architekty, projektanty, realizá-
tory a investory.

A jak se tedy změnilo stavebnictví?
Stavebnictví se za posledních 20 

let velmi rychle rozvíjelo. Objevi-
lo se mnoho nových materiálů, 
na trhu přibyly malé stroje pro 
pozemní práce, nová drobná 
zvedací zařízení, prefabrikovaly se 
stavební materiály. Malé firmy se 
rychle rozrůstaly i díky odborným 
pracovníkům a novým technolo-
giím. Díky stavebnímu boomu se 
staly konkurenceschopné na drob-
nějších zakázkách.

Dnes stavebnictví už není jen 
lopata, kolečko a holínky. Dnes se 
pracuje s vysoce sofistikovanými 
materiály, s prefabrikáty, které 
zvedají stroje a přivážejí automo-
bily s klimatizovanou kabinou 
a vybavené počítači.

Jaký vliv měla a má na stavebnic-
tví pandemie koronaviru?

Stavebnictví je jedno z mála 
odvětví, které covid-19 nezastavil. 
Například v době lockdownu, kdy 
většina průmyslu stála, stavebnic-
tví stále pracovalo. Do stavebnictví 
přešlo mnoho pracovníků, kteří 
nemohli vykonávat svoji profesi. 

Jaké jsou trendy ve stavebnictví?
Bohužel současná doba rozvoji 

průmyslu a zejména stavebnictví 
moc nepřeje. Energetická krize, 
rozhoupané ceny materiálu, vál-
ka… To vše působí velmi negativně. 
Je to vidět na statistice. Jen krátce 
několik čísel. 

Objem zakázek za porovnatel-
né období leden až listopad roku 
2021 a 2022 v našem kraji sice 
vzrostl na 134,8 %, ale celostátně 
poklesl na 91,8 %. Výhledy lze 
ukázat na zadávaných zakázkách 
– meziročně pozemní stavby 
stouply na 106 %, ale inženýrské 
stavby poklesly na 87,1 %. Celko-
vě v celostátním měřítku počet 
staveb v roce 2022 klesl na 91,8 % 
počtu zakázek z roku 2021. 

V blízké budoucnosti je roz-
počet Státního fondu dopravní 
infrastruktury pro rok 2023 ve výši 
cca 151 miliard korun. Pro další 
dva roky se počítá s rozpočtem 
SFDI ve výši 195 respektive 215 
miliard Kč. Z toho je vidět, že by se 
stavebnictví nadále mělo rozvíjet. 
Z hlediska staveb se však jedná 
hlavně o stavby do dopravní in-
frastruktury (dálnice, silnice I. a II. 
třídy a vysokorychlostní železni-

ce). U občanské vybavenosti bude 
hodně záviset na odvážnosti krajů 
a obcí.

Budete v soutěži pokračovat? 
Pro příští rok připravujeme 

vyhlášení 20. ročníku Stavby roku 
Královéhradeckého kraje. Pro-
tože se jedná o kulaté číslo, rádi 
bychom soutěž trochu osvěžili. 
Vydali jsme brožuru o přihláše-
ných a oceněných stavbách do 19. 
ročníku a plánujeme ji vydat 
i letos. Také bychom chtěli vydat 
knihu se všemi stavbami, které se 
za 20 let do soutěže přihlásily, ale 
komplikuje se to tím, že z prvních 
let nemáme kompletní dokumen-
tace staveb. 

Teď trochu z jiného soudku. Co je 
pro vás architektura?

Architektura je styl, projev, kte-
rým se autor vyjadřuje k zadané-
mu úkolu. Cílem architektury je vy-
budovat dílo, které svým designem 
zaujme, využije všech technologic-
kých možností a splní potřebnou 
a požadovanou funkčnost. 

Dokáží lidé architekturu ocenit, 
nebo jen hledíme na funkci?

Lidé dokáží ocenit pěkné a vý-
znamné stavby. Důležité je, aby 
však tyto stavby nebyly jen pěkné, 
ale plnily i svůj účel, pro který 
byly vybudovány. Jako příklad lze 
uvést Hradec Králové, který získal 
ocenění Salon republiky. Stalo se 
tak proto, že lidé oceňovali sym-

biózu krásy staveb, dispozičních 
řešení, účelu a doplňujících prvků 
jako zeleň, skulptury a podobně. 
Bohužel, v dnešní době funkcio-
nalismus trochu nabírá na větší 
důležitosti.

Která města jsou podle vás vzo-
rem, kam za krásnou architektu-
rou?

Mohli bychom začít u zahra-
ničních velkých měst, jako je 
například Řím, ale raději bych 
zůstal doma. I v Česku jsou krásná 
města, jako je stověžatá Praha, 
naše krajské město, nebo překrás-
ný Broumov, Opočno nebo Často-
lovice. Ve výčtu bychom mohli 
pokračovat dlouho. Kromě měst 
máme v kraji také řadu nádher-
ných architektonických památek. 
Nejsou to jen hrady a zámky, mezi 
kterými je nejznámější asi Hrá-
dek u Nechanic. Nádherná jsou 
i technická díla, například vodní 
dílo Les Království u Dvora Králové 
nad Labem. Na obou březích Labe 
v krajském městě stojí doslova 
řada architektonických skvostů, 
která začíná Kotěrovou budovou 
muzea, pokračuje přes dvě Gočá-
rovy školy a končí malou vodní 
elektrárnou Hučák. Z moderních 
prací bych rozhodně zmínil novou 
rozhlednu na vrchu Šibeník 
u Nového Hrádku, kapli sv. Josefa 
ve Slavětíně nebo Bio Český ráj 
v Jičíně. 

Když se podíváme na vývoj archi-
tektury, které období máte nejvíc 
v oblibě?

To je velmi těžká otázka. Každý 
architektonický styl měl něco 
osobitého, něco nového, něco pů-
sobivého. Pokud se ptáte na můj 
osobní názor, mám nesmírně rád 
gotiku pro její vzdušnost, lehkost 
a krásu. Pro ukázku nemusíme 
chodit daleko. Stačí se jít podívat 
v krajském městě na chrám sv. 
Ducha. To je skvost jagelonské 
pozdní gotiky, který byl, přestože 
se cihly vozily až z Polska, postave-
ný za šest let. |
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Změny v poskytování zubní pohotovosti v okrese Hradec Králové 
Na Hradecku budou v někte-

rých termínech akutní stomato-
logické případy ošetřovat zubní 
lékaři přímo ve svých ordinacích.

Na krajských webových strán-
kách uvádíme, ve kterých dnech 
bude zubní pohotovost poskytová-
na zubními lékaři přímo v jejich 

ordinacích. V těchto termínech bude 
centrální pohotovost v areálu FN HK 
uzavřena. Mimo tyto uvedené termí-
ny bude stomatologická pohotovost 
poskytována ve Fakultní nemocnici 
Hradec Králové. 

Ambulance zubní pohoto-
vosti jsou zde umístěny v pří-

zemí přístavby Stomatologické 
kliniky, budova č. 11. Přístup je 
označen zvláštními ukazateli. 
Telefonní kontakt do ordinace 
je 495 832 101 a ordinační doba 
ve všední dny od 16 do 21 hodin 
a o víkendech a svátcích od 8 
do 17 hodin. 

V případě stomatologické 
pohotovosti sloužené mimo areál 
FN HK, tedy ve vlastních ordinacích 
lékařů.  | 

Novopacké cukrářky slaví velké vítězství 
Zlato, stříbro i bronz přivezly 

cukrářky ze Střední školy gastro- 
nomie a služeb v Nové Pace ze 
Světového poháru kuchařů 
a cukrářů v Lucemburku. V ka-
tegorii D2 Pastry Artistik skvěle 
uspěly mezi 50 talentovanými 
soutěžícími z celého světa.

Že jsou medaile tvrdě zasloužené, 
dokazuje čas, který svým soutěžním 
dílům děvčata věnovala. Šarlota 
Balogová ladila exponát Zasněná Af-
rika do vítězné podoby více než 175 
hodin, Aneta Růžková své stříbrné 
Dva světy – jedna rodina 259 hodin 

a Martina Bártová bronzový exponát 
Zrozeni ohněm neskutečných 374 
hodin čistého času. ️

Novopacká škola umí s talentova-
nými žáky pracovat a dále je rozvíjet, 
což dokazuje počet medailí ze 
světových soutěží. Pyšní se už devíti 
zlatými, šesti stříbrnými a sedmi 
bronzovými. 

Prestižní lucemburské soutěže 
se škola účastnila v rámci školního 
programu podpory nadaných a ta-
lentovaných žáků a byla podpořena 
EU programem projektů Erasmus 
plus, KA1.  | 

Pro informace o zubní pohotovosti 
sledujte webové stránky krajského 

úřadu na adrese: 
bit.ly/zubnipohotovostHK

GYMNÁZIA A LYCEA Obchodní akademie + školy s ekonomickými obory

V Královéhradeckém kraji působí 12 gymnázií, kde se žáci
mohou připravit na vysokoškolská studia. Kromě obecného
vzdělání region nabízí také jedno technické lyceum, které se
zaměřuje na architekturu.
Obor je určen žákům se zájmem o techniku, architekturu,
stavitelství, interiérový design a průmyslové výtvarnictví. Na
dvou ekonomických lyceích v kraji žáci získají kromě
všeobecných znalostí také přehled o právní úpravě podnikání,
typických podnikových činnostech, finančním trhu a daňové
soustavě. V regionu naleznete také dvě zdravotnická lycea,
která připravují žáky zejména ke studiu zdravotnických
nelékařských i lékařských oborů na vysokých a vyšších
odborných školách. 
„Nezapomeňte. Uchazeč, nebo jeho zákonný zástupce, může
podat přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole do
1. března 2023. Většina škol také připravuje pro zájemce
zkoušky nanečisto – všechny potřebné informace naleznete na
webech škol. Využijte toho,“ připomíná náměstek pro školství
Arnošt Štěpánek.  

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová
Paka – gymnp.cz
Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou
www.grk.cz
Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové – www.gjkt.cz
Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř – www.goajaro.cz
Gymnázium, Broumov – www.gybroumov.cz
Gymnázium, Dobruška – gympldka.cz
Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem – www.gym-dk.cz
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola,
Nový Bydžov – www.gnb.cz
Gymnázium, Trutnov – www.gymnaziumtu.cz
Jiráskovo gymnázium, Náchod – www.gymnachod.cz
Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola (Vrchlabí)
www.gymvr.cz
Lepařovo gymnázium, Jičín – gymjc.cz

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové
www.spsstavhk.cz

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí
www.oakostelec.cz
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové
www.oahk.cz

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická
škola, Hradec Králové – www.zshk.cz
Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická
škola a Obchodní akademie, Trutnov – www.szstrutnov.cz

Gymnázia

Technické lyceum

Ekonomická lycea

Zdravotnická lycea

Zdravotnické školy a sociální služby 

Moderní učebny využívají virtuální realitu
Královéhradecký kraj vybavil 60 učeben středních a základních
škol v regionu softwarem Corinth na podporu přírodovědného
vzdělávání za téměř 10 milionů korun. Software obsahuje více
než 1 500 materiálů pro výuku ve formě 3D modelů, animací 
a simulací v oblasti přírodovědného vzdělávání. 
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Klienti s roztroušenou sklerózou budou žít v chytrých 
domácnostech umístěných v Domově sv. Josefa

Krajští zastupitelé schválili 
žádost Oblastní charity Červený 
Kostelec o dotaci na přestavbu bu-
dovy v areálu Domova sv. Josefa pro 
klienty s roztroušenou sklerózou 
ve Dvoře Králové nad Labem, Žirči. 
Celkové náklady projektu na zkva-
litnění pobytového zázemí a odleh-
čovací služby se odhadují na 94 mi-
lionů korun. Kraj přispěje částkou 
ve výši 17 milionů korun. Chytré 
domácnosti odlehčovací služby se 
pro první klienty s roztroušenou 
sklerózou otevřou v roce 2024. 

„Lidský život v jakékoliv podo-
bě je vzácným darem, a proto je 
zapotřebí si v péči o něj vzájemně 
pomáhat. Zaměstnanci Domova 
sv. Josefa poskytují komplexní 
zdravotní a sociální služby a den-
nodenně se starají o důstojný 
a plnohodnotný život klientů. 
Podpora budování chytrých do-
mácností a technologií v zaříze-
ních je velmi důležitá. Těší mě, že 
Královéhradecký kraj je partne-

rem projektu, který rekonstrukcí 
budovy v areálu domova zkva-
litní a rozšíří odlehčovací služby 
Oblastní charity Červený Kostelec, 
která je významným poskytova-
telem zdravotní a sociální péče 
pro občany našeho kraje,“ řekl 
hejtman Martin Červíček.

Zrekonstruovaná budova 
poslouží pečovatelům a klientům 
s roztroušenou sklerózou v pokro-
čilém stádiu, kteří ji využijí pro od-
lehčovací pobyty s rehabilitacemi. 
V bezbariérovém objektu vznikne 
osm dvoulůžkových a jeden jedno-
lůžkový pokoj. Tři z nich zhotovitel 
vybaví chytrými a asistivními tech-
nologiemi, které umožní klientům 
ovládat domácnost v případě, že 
mají omezenou hybnost končetin. 
Součástí zrekonstruované budovy 
budou také specializované míst-
nosti pro různé druhy rehabilitace 
a aktivizace. Chybět nebude ani 
administrativní a provozní zázemí 
pro pečující personál. 

Do celkových nákladů projektu 
ve výši 94 milionů korun kraj při-
spěje částkou 17 milionů korun. 
Na financování se dále podílí 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
a Státní fond životního prostředí 
ČR. „Strategickým cílem Králové-
hradeckého kraje je podporovat 
vznik nových lůžek odpovídacích 
nejaktuálnějším trendům péče 
nejen v krajských sociálních 
zařízeních, a to se daří naplňovat 
i prostřednictvím této individu-
ální dotace. Zároveň toto není 
jediná aktivita, Domov sv. Josefa 
podporujeme dlouhodobě,“ uvedla 
náměstkyně pro oblast sociálních 
věcí Martina Berdychová.

Dokončení stavebních prací zho-
tovitel plánuje na prosinec příštího 
roku. Nová budova se pak pro první 
klienty otevře v roce 2024. 

Domov sv. Josefa ve Dvoře 
Králové je jediné lůžkové zařízení 
v České republice pro nemocné 
roztroušenou sklerózou. Více 
než 20 let nabízí pobytové služby, 
ale i poradenství a pomoc doma. 
Nezisková organizace je jedním ze 
středisek Oblastní charity Červený 
Kostelec, která ročně pomůže 750 
lidem s roztroušenou sklerózou. 

Královéhradecký kraj v loň-
ském roce otevřel sociální zařízení 
v Borohrádku, Opočně nebo Tma-
vém Dole. |

Mladík zachránil napadené ženě život 
Středoškolák David Vecko z Obchodní 

akademie TGM Kostelec nad Orlicí se stal 
hrdinou. 

Když šel večer s kamarádem ze školy 
na vlak, zaslechl křik neznámé ženy, kte-
rou útočník škrtil provazem. David jednal 
impulzivně, na muže skočil, vší silou 
do něj strčil a hlasitě křičel, aby ho dostal 
od dotyčné ženy. Zabralo to, útočník ženu 
pustil a utekl. David poraněné ženě, která 
již měla fialová ústa, poskytl první pomoc 
a kamarád zavolal policii.

Tyto situace, které si nikdo nepřeje 
zažít, náhle a tvrdě prověřují náš charak-
ter, duchapřítomnost, schopnost a ochotu 
pomoci. Kluci obstáli skvěle!

„Po tom všem jsem se cítil částečně pa-
ralyzovaný sledem událostí. Co se stalo a co 
jsem udělal, mně vlastně došlo až později. 
Zažít něco takového bych už nikdy nechtěl, 
ale vím, že bych to udělal znovu, že bych 
nenechal nikoho v nesnázích,“ řekl David.

Davidovi za hrdinský čin poděkovali pří-
mo ve škole zástupci Policie České republiky. |
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PozvánkY na kUltUrnÍ akce

Každou první středu v měsíci se muzea a galerie v Královéhradeckém kraji 
otevírají lidem zdarma. Děti a senioři mají volný vstup celoročně

Každou první středu v měsíci 
nabízejí volný vstup bezmála dvě 
desítky muzeí, galerií a hvězdáren 
v Královéhradeckém kraji. Pro 
děti do 10 let a seniory starší 65 let 
bude platit volný vstup po celý rok 
2023 všechny dny v měsíci.

Vedení Královéhradeckého kraje 
chce tímto krokem lidem nabíd-
nout v současné nelehké době 
snazší cestu za zážitky, které krajská 
muzea, galerie a hvězdárny nabíze-
jí. Kraj si zároveň slibuje i zvýšení 
návštěvnosti těchto zařízení.

„Zvolili jsme poměrně zapama-
tovatelný termín: zkoušky sirén, 
které každé první středeční pole-
dne zní celou zemí, budou lidem 
připomínat, že právě tento den 
mohou vyrazit s celou rodinou 
na řadu míst v kraji za kulturou 
bezplatně. Předpokládáme, že 
si díky tomuto kroku unikátní 
expozice našich galerií či muzeí 
prohlédnou i návštěvníci, kteří 
je dosud nenavštívili, a díky této 
zkušenosti se budou za krajskou 
kulturou vracet,“ uvedla náměstky-
ně hejtmana pro kulturu Martina 
Berdychová.

Bezplatnou návštěvu každou 
první středu v měsíci nabízejí 
bezmála dvě desítky expozic v regi-
onu, které zároveň umožnily bez-
platný vstup návštěvníkům do 10 
a nad 65 let ve všechny dny.

V boji s dopady energetické 
krize a vysoké infl ace přichází 
Královéhradecký kraj s řadou 
opatření, která mají nad rámec 
kroků nabízených státem přinést 

lidem další pomoc. Bezplatný 
vstup do kulturních institucí je 
jen jedním z nich. Už před časem 
kraj představil možnosti podpory 
například pro spolky pracující 
s dětmi a mládeží.

Instituce, které od prosince 
2022 do konce roku 2023 nabízí 
volné vstupné:
� Galerie moderního umění Hra-

dec Králové,
� Galerie výtvarného umění v Ná-

chodě,
� GVUN galerie Malá,
�  Hvězdárna v Úpici,

Obchvat Rychnova? Snad se brzy dočkáme! 
Každý, kdo bydlí 

v Rychnově, moc 
dobře ví, jak složitá 
je dopravní situace. 
S radostí sleduji 
zprávy o tom, že se 
staví obchvat Doudleb, obchvat Opoč-
na, Domašína, připravuje se obchvat 
Solnice. Lidem v těchto obcích odleh-
čení dopravy moc přeji. Chci však číst 

i zprávy o tom, že se zahájila a ještě 
lépe dokončila výstavba obchvatu 
Rychnova nad Kněžnou. 

My v Rychnově denně trpíme ná-
porem automobilové dopravy. V době 
střídání směn v průmyslové zóně 
dosahují kolony i několika stovek 
metrů. Projet Rychnovem trvá déle, 
než se z Kvasin dostat do krajského 
Hradce Králové. 

� Hvězdárna a planetárium 
v Hradci Králové,

� Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové,

�  Muzeum války 1866 (otevřeno 
od dubna do konce září),

� Regionální muzeum a galerie 
v Jičíně,

� Muzeum a galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou,

� Památník Karla Plachetky 
v Rychnově nad Kněžnou,

� Muzeum krajky Vamberk,
� Sýpka – muzeum Orlických hor 

(Rokytnice v Orlických horách),

� Synagoga – památník Karla Po-
láčka v Rychnově nad Kněžnou,

� Muzeum Náchodska – Broučkův 
dům,

�  Pevnost Dobrošov (do dubna 
zavřeno), 

� Muzeum v klášteře v Polici nad 
Metují,

� Dřevěnka – stará škola v Polici 
nad Metují,

� Rodný domek A. Jiráska v Hronově,
� Čapkův mlýn – papírna v Hro-

nově,
� Muzeum Aloise Jiráska v divadle 

v Hronově. |

STŘEDA VOLÁ,
DO MUZEA! 

Každou první středu v měsíci VOLNÝ
VSTUP do všech krajských muzeí a galerií. 

Galerie moderního umění v HK,

Galerie výtvarného umění v Náchodě,

Hvězdárna a planetárium v HK,

Hvězdárna v Úpici,

Muzeum východních Čech v HK,

Regionální muzeum a galerie v Jičíně,

Muzeum Náchodska,

Muzeum a galerie Orlických hor

v Rychnově nad Kněžnou

Celý seznam najdete na www.kr-kralovehradecky.cz

Rychnov nad Kněžnou je lídrem 
průmyslové zóny. Největším městem 
v regionu, se spádovou oblastí 80 
tisíc lidí. Není to tedy jen o průmys-
lové zóně, ale i o dalších lidech, kteří 
přijíždějí na úřady, na nákupy nebo 
za zábavou. Těžko bych se smířila 
s tím, že se výstavba obchvatu od-
kládá. Rychnovákům bych to těžce 
vysvětlovala.

Poslední zprávy hovoří o tom, že 
by se I. etapa měla začít stavět v roce 
2024. Pevně v to doufám!

Chci tomu věřit a s jistou dávkou 
nadhledu, optimismu (a čas ukáže 
jestli i naivity) věřím. Rychnov určitě 
není okresem druhé kategorie, jak 
někteří s oblibou říkají. Minimálně 
z pohledu Královéhradeckého kraje 
tomu tak určitě není. 

Centrum investic, rozvoje a inovací 
je připravené, dělá svoji práci skvěle. My 
politici teď musíme společně vyvinout 
tlak na ŘSD, abychom se obchvatu do-
čkali. A nám, Rychnovákům, přeji pevné 
nervy.                   Jana Drejslová (ODS+STAN+VČ)

názory zastupitelů
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názory zastupitelů

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

Leden, měsíc předsevzetí
Předsevzetí 

označuje nějaké 
rozhodnutí, které je 
stanoveno dopředu 
a my usilujeme 
o jeho naplnění. 
Předsevzetí si dáváme nejčastěji 
s příchodem nového roku, je to tedy 
něco co máme před sebou. Mnozí 
vedou úvahy, jak být lepším člověkem, 
přemýšlí nad změnou životního stylu 
(nebudu kouřit, pít alkohol, budu 
sportovat). Cítíme, že tato předse-
vzetí jsou pro většinu z nás v oblasti 
science fiction. Je tu ale novinka 

jako: budu se otužovat, budu střídmý 
v jídle, a to se většině z nás podaří, 
jak naznačuje současná situace. Pak 
jsou tu ještě kolektivní předsevzetí. 
Češi budou držet při sobě a zvolí si 
prezidenta nás všech. Tak to budeme 
dříve mistři světa ve fotbale a elektro-
mobily budou dostupné všem českým 
rodinám. Na rozdělování společnosti 
jsou přímo závislé politické strany 
a hnutí, a proto nás pravděpodobně 
čeká rok chudý a nesnášenlivý. Snad 
alespoň to oteplování planety nás 
zahřeje.

Zdeněk Podal (SPD)

Podzemní voda je poklad
Podzemní vodu, 

které naštěstí máme 
v našem kraji bohaté 
zdroje, musíme 
chránit. Je to poklad, 
který jsme dostali 
a máme ho předat i dalším generacím. 
Jako problematické se jeví zejmé-
na hloubkové vrty – máme u nás 
v regionu i případ, kdy vrt tepelného 
čerpadla způsobil ztrátu vody ve stud-
ních v polovině obce. I přes nesporný 
energetický přínos geotermálních 
vrtů do našeho energetického mixu je 
proto nezbytné jejich zřizování zodpo-
vědně regulovat tak, aby nedocházelo 
– mnohdy nevratně – k poškozování 
vodních zdrojů. Proto se soustředíme 
na tuto tématiku, která není dostateč-
ně ošetřena ani legislativně.

V rámci Ucelené politiky samosprávy 
Královéhradeckého kraje o vodě máme 
schválen Akční plán na roky 2023 a 2024, 
který je zaměřen na ochranu kvality 

a kvantity podzemních vod jako jedno-
ho z hlavních zdrojů pro zásobování 
pitnou vodou. Proto i nadále pracujeme 
na studii pro eliminaci ohrožení nebo 
negativního ovlivnění režimu podzem-
ních vod vrty pro využití geotermální 
energie, vrtanými studnami či jinými 
souvisejícími činnostmi. 

Taktéž připravujeme zpracování 
studie zaměřené na likvidaci nepo-
třebných vrtů. Navíc připravujeme 
zřízení samostatného dotačního titu-
lu Královéhradeckého kraje na pod-
poru vytvoření nových ochranných 
pásem nových vodních zdrojů nebo 
stávajících vodních zdrojů, včetně 
aktualizace stávajících ochranných 
pásem vodních zdrojů. Chystáme se 
organizovat semináře pro starosty 
a členy samosprávy k seznámení 
s výstupy studií a posouzení napojení 
na skupinové vodovody či hledání no-
vých zdrojů. Nesmíme nic podcenit!

Pavel Bělobrádek (Koalice pro KHK)

Krize bydlení a jak z ní ven
Českem naplno 

zmítá krize bydlení 
a vláda si neví rady. 
Růst nájemného se 
dostává na dvouci-
ferná čísla. Aktuálně 
se 1 m2 pronajímá u nás v kraji za 233 
korun. U 2KK o rozloze 60 m2 jsme jen 
za nájem na 14.000 Kč. K tomu služby 
a energie a je to jistě přes 20.000 Kč 
měsíčně. Průměrně. Vlastnické 
bydlení je kvůli vysokým úrokům 
u hypoték (aktuálně 6,23 %) prakticky 
nedostupné. Do mixu už zbývá jen ab-
sence stavebního zákona, který jsem 
se svými kolegy připravila, dokonce 
dostal označení „zákon roku“, ale 
současná vláda mu ani nedala šanci. 
To je smrtící koktejl, který si vybírá 
svou daň. V bytové nouzi se ocitlo jen 

v našem kraji kolem 50 tisíc lidí. To je  
10 % všech obyvatel. O řešení vláda 
spíše mluví, než reálně dělá. Můj 
recept má několik bodů. Stavební 
zákon, který pomůže rychleji stavět 
lidem i investorům. Chci věřit tomu, 
že nám vláda bude naslouchat při 
přípravě komplexního pozměňova-
cího návrhu. Pak je nutné dát větší 
finanční podporu družstevnímu byd-
lení a umožnit mladým čerpat státní 
podporu na složení družstevního 
podílu. Za naší vlády jsme takový pro-
gram měli, nový ministr pro místní 
rozvoj ho bohužel zrušil. Neobejdeme 
se ani bez opravdu funkčního zákona 
o dostupném bydlení, který do hry za-
pojí obce, stát i soukromý sektor. Pro rok 
2023 nám všem držím s bydlením palce.

Klára Dostálová (ANO2011)

Další způsob, jak pomoci 
V Královéhradeckém kraji se v říj-

nu tohoto roku uskuteční první Burza 
filantropie, která pomáhá propojit ne-
ziskové organizace s podnikatelskou 
sférou a veřejnou správou.  Funguje to 
tak, že neziskové organizace nejprve 

přihlásí svůj projekt prostřednictvím 
webových stránek www.burzafilan-
tropie.cz. Donátoři z řad soukromé-
ho a veřejného sektoru následně 
vyberou z přihlášek ty, které postoupí 
do finále, kde už zástupci neziskovek 

budou prezentovat 
své nápady. Tímto 
způsobem je možné 
získat finanční 
i materiální podporu 
na nejrůznější pro-
jekty, a to třeba i na ty, které nespadají 
do žádného z existujících krajských, 
národních nebo evropských dotač-
ních grantů.  

V současné chvíli firmy nemají 
peněz nazbyt, ale vnímám jejich vůli 
pomoci. V tom je Burza filantropie vý-
borná, protože nemusí jít konkrétně 
o finanční pomoc, a ani ta nemusí být 
vysoká. Je možné projekty podpořit 
i jinak: materiálně či lidskými zdroji 

a podobně tak, aby z toho měli užitek 
všichni. 

První Burza filantropie v Krá-
lovéhradeckém kraji se uskuteční 
v pondělí 30. října pro celý region 
najednou, v následujících letech 
počítáme podle zájmu ze strany 
neziskových organizací i podnikate-
lů s konáním burzy v jednotlivých 
okresech regionu. Donátoři tak 
mohou podpořit neziskové organi-
zace a sociální podniky v regionu, 
ke kterým mají bližší vztah. Podrob-
ný harmonogram Burzy filantropie 
bude znám na začátku roku 2023 
a budeme o něm informovat. 

Adam Valenta (Piráti)

Výhled ze Zámeckého kopce ohromí i největší 
patrioty

Jsem rád, že se 
revitalizace Zámecké-
ho parku v Náchodě 
povedla na 100 %. 
„Náchoďáci“ už dlou-
ho volali po krásném 
parku, kde by mohli odpočívat, relaxo-
vat a já věřím, že se park stane dalším 
místem setkávání.

Na projektu revitalizace Zámeckého 
kopce se ve spolupráci Národního pa-
mátkového ústavu, Územní památkové 
správy na Sychrově a Města Náchoda 
pracovalo již od roku 2014. Samotné 
práce započaly v létě roku 2020. V pon-
dělí 5. prosince 2022 se za přítomnosti 
čestných hostů park slavnostně zpří-
stupnil veřejnosti.  

Cílem projektu obnovy Zámeckého 
parku bylo nejen propojení areálu Stát-
ního zámku Náchod s centrem města, 

ale především zpevnění kopce, zajištění 
svahů před sesuvy, zřízení jeho odvod-
nění, odstranění náletových dřevin 
a nahrazení stromů ve špatném zdra-
votním stavu stromy novými. Nové ces-
tičky v délce cca 2,5 km obsahují lávky, 
schodiště, ale také vyhlídky a odpočin-
kové zóny. Nechybí ani nové osvětlení. 
Zrestaurovány byly tři hlavní artefakty 
– busta princezny Idy, křížek Schaum-
burg-Lippe a původní kamenný podsta-
vec sochy sv. Jana Nepomuckého s kopií 
sochy. Návštěvníci Zámeckého kopce si 
mohou navíc prohlédnout středověkou 
baštu, která byla součástí opevnění a je 
zakonzervována. 

Projekt za téměř 240 milionů korun 
byl z velké části financován minister-
stvem kultury a já jsem hrdý, že jsem 
mohl být u toho

Jan Birke (Spolu pro kraj)
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soutĚŽnÍ KŘÍŽoVKa

Trutnovská nemocnice má nové CT, které je šetrnější k pacientům 
Vyšetření počítačovou 

tomografi í, které patří ke klíčo-
vým diagnostickým metodám 
současnosti, pokročilo v trut-
novské nemocnici na novou 
úroveň. S pořízením jednoho 
z nejmodernějších CT přístrojů 
získala nemocnice nové možnos-
ti ve vyšetření, které umožňuje 
zobrazení kostí, cév, struktury 
plic, mozku i dalších orgánů 
lidského těla. 

„Průběžně modernizujeme 
vybavení krajských nemocnic, 
abychom pacientům nabídli co 
nejkvalitnější péči,“ uvedl radní 
pro zdravotnictví Zdeněk Fink. 

Software přístroje SOMATOM 
x.cite využívá dostupná data o pa-
cientovi, například pohlaví, výšku 
a věk, a kombinuje je s dalšími 
specifi ckými informacemi, získa-
nými při dotazování zdravotníků. 
Přístroj pak optimalizuje skeno-
vací parametry na míru každému 
pacientovi, aby zajistil co nejkva-
litnější a nejpodrobnější snímky 
sledované části těla.

„Jsem ráda, že můžeme našim 
pacientům a jejich ošetřujícím lé-
kařům nabídnout vyšetření vysoce 
kvalitním CT přístrojem. I když 
starší přístroj byl také velmi dobrý, 
s novým strojem získáváme ně-

které další výhody,“ říká primářka 
radiodiagnostického oddělení trut-
novské nemocnice Jana Adámková.

Mezi největší přínosy nového 
zařízení patří snížení dávky záření 
a možnost vyšetření i obézních 
pacientů. U některých vyšetření je 
také možné snížit množství poda-
né kontrastní látky a tím i zatížení 
ledvin vyšetřovaného člověka.

„Pro lékaře radiology je pří-
nosem v dlouhodobé obtížné 
personální situaci hlavně využití 
specializovaného softwarového 
vybavení s umělou inteligencí. 
Například zjednodušení hodno-
cení tzv. virtuální endoskopie 

(napodobující zobrazení klasickou 
kolonoskopií), kvalitnější a přes-
nější hodnocení cév nebo použití 
aplikace pro vyhledávání drobných 
plicních uzlů. Posledně zmíněná 
aplikace je i podmínkou možnosti 
se v budoucnu zapojit do progra-
mu screeningu karcinomu plic. 
Kolegům neurologům můžeme 
nabídnout perfúzní vyšetření moz-
ku v celém rozsahu, což je důležité 
v rozhodování o léčbě pacientů 
s mozkovou mrtvicí,“ vypočítává 
výhody nového přístroje primářka 
Adámková. Další dobrou zprávou 
je, že nový přístroj umožní vyšetře-
ní většího množství pacientů. |


