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Slovo hejtmana
Vážení čtenáři,
přeji vám úspěšný nový rok,
a
především
pevné zdraví. Věřím, že rok 2021
přinese pozitivní změny, ale bezpochyby je třeba
se také ještě připravit na překonání řady překážek v souvislosti
s celosvětovou pandemií, která
zasáhla a ovlivnila náš dosavadní
způsob života. Její důsledky ovlivní i další hospodaření našeho
kraje. Budeme se muset soustředit na to, abychom ufinancovali
provoz a zachovali nejpotřebnější investice ve všech oblastech,
a i v této složité době usilovali
o rozvoj našeho kraje.
Nestěžuji si. Jsem zvyklý jít vždy
do všeho naplno a před problémy
neuhýbat, ale řešit je. Mou strategií není čekat pouze na to, zda, jak
a kdy stát pomůže, ale jsem připraven v aktuální nelehké situaci hledat operativní řešení, neustrnout,
přizpůsobit se a adaptovat. A jsem
velmi rád, že se mohu na obdobný
přístup spolehnout i u svých kolegů ve vedení kraje.
Chci znovu poděkovat těm, kteří
v posledních měsících dělali a stále dělají první poslední ve zdravotnictví, sociální oblasti, školství, ale
také všem ostatním, kteří v dalších službách zajišťují v nestandardních podmínkách základní
potřeby našeho každodenního
života. Díky nim se můžeme i dnes
stále probouzet s pocitem, že ještě
žijeme v normální době.
Díky patří i vám všem, kteří v sobě
nacházíte odvahu nevzdávat se,
věříte v dobré konce, pomáháte
druhým a společně vytváříte tu
ohromnou sílu, díky které máme
šanci nakonec vše překonat.
Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Největší sbírka sanitek čítá 1777 modelů

V polovině prosince zástupci agentury Dobrý den v Muzeu východních Čech v Hradci Králové
slavnostně zapsali 1777 kusů modelů záchranářské techniky do České databanky rekordů jako
„Největší sbírka modelů sanitek“. Jejich majitelem a autorem výstavy Záchrankou kolem světa je
Anatolij Truhlář (na snímku), lékařský náměstek krajské záchranné služby, který modely začal sbírat už před více jak 30 lety. V jeho sbírce naleznete sanitky ze všech koutů světa, vrtulníky, vlaky, dokonce lékařskou loď. Kolekce obsahuje i skutečné kuriozity, jako například londýnskou plyšovou
sanitku nebo hračku z USA vyrobenou výhradně z recyklovaných nádob na mléko. |
Pokračování na straně 2

Modernizace náchodské nemocnice bude
pokračovat další etapou
Zastupitelé Královéhradeckého kraje rozhodli o pokračování modernizace Oblastní
nemocnice Náchod a schválili
financování projektové přípravy druhé etapy přestavby. Ta předpokládá demolici
nejstarší budovy – pavilonu
E v dolním areálu. Objekt nahradí nová stavba, do níž se
přestěhují zbylá oddělení
z horního areálu nemocnice.

Za vypracování projektových
dokumentací kraj plánuje zaplatit 28 milionů korun.
„Během minulých čtyř let
jsme dokončili první část modernizace náchodské nemocnice a nyní hodláme pokračovat.
Zastupitelé schválili financování přípravy druhé etapy,
která je klíčová pro dokončení
celého projektu. Nemocnice
tak bude moci fungovat v je-

diném kompaktním areálu,
čímž bude možné poskytnout
pacientům komplexní péči
na jednom místě a odpadnou
například nákladné logistické
problémy s převozem pacientů mezi areály. V průběhu roku
2022 chceme začít stavbu a je
naším záměrem mít hotovo
do roku 2024,“ uvedl hejtman
Martin Červíček. |
Pokračování na straně 4
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„Burza středních škol“
se uskutečnila online

Rozpočet kraje na rok 2021 bude vyrovnaný

Krajská hospodářská komora
Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Královéhradeckým krajem uspořádala v prosinci online prezentace středních škol
a zaměstnavatelů, během které
se představily střední školy a zaměstnavatelé regionu. Zájemci
o studium z řad deváťáků se mohli díky speciálním videochatům
zeptat zástupců škol na vše, co je
zajímalo.
Pořadatelé museli vzhledem
k vládním opatřením proti šíření koronaviru zrušit tradiční
prezentace středních škol a zaměstnavatelů, které se konaly
po celém regionu, a přesunout je
do virtuálního prostoru. Pokud
jste událost nestihli, nevadí. Prezentace jednotlivých škol můžete
zhlédnout i ze záznamu, a to na:
www.vybiramstredni.cz/vystavovatele/

Příjmy i výdaje krajského rozpočtu na příští rok činí téměř 4,86
miliardy korun, rozpočet je navržen jako vyrovnaný. Prioritou nadále zůstávají investice. Kraj chce
šetřit především na provozních výdajích. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje rozpočet schválilo
v polovině prosince.
„Hledáme úspory provozních
výdajů tím, že jsme jednotlivé rozpočtové kapitoly nastavili na minimum. Zaměřujeme se na plánované investice, kdy chceme využít
všechny zdroje, které se nabízejí,
především evropské dotace. Pokud je to nezbytné, některé investice rozložíme v čase. Ve střednědobém horizontu se zřejmě
budeme muset zaobírat možností
financování z bankovních úvě-

V hradeckém babyboxu
našli novorozenou holčičku
V červnu loňského roku byl
v Hradci Králové s krajskou podporou nainstalován vylepšený
babybox. V prosinci pak toto zařízení pomohlo zachránit další
život, když do něj někdo odložil
novorozenou holčičku, která dostala jméno Olinka. Děvčátko se
stalo čtvrtým dítětem nalezeným
v hradeckém babyboxu za devět
let, co u budovy krajské záchranné
služby funguje.

Nepřišlo vám některé číslo
U nás v kraji?
Magazín U nás v kraji vychází
každý měsíc v roce kromě srpna
a je distribuován do každé domácnosti v Královéhradeckém kraji.
Pokud jste aktuální číslo zpravodaje nedostali do schránky, volejte na telefonní číslo 495 817 111,
nebo nám napište na email: unasvkraji@kr-kralovehradecky.cz
nebo poštou na adresu: Tiskové
oddělení KÚ Královéhradeckého
kraje, Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové s heslem
REKLAMACE. Do zprávy uveďte
vaši adresu a my zařídíme nápravu. Magazín si můžete přečíst také
na webových stránkách Královéhradeckého kraje.
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„Oproti
minulému roku
jsou celkové
rozpočtové výdaje nižší o více
než půl miliardy
korun. Vedle
toho ale máme políčeno na řadu
dotací a ty mohou rozpočtu pomoci
v řádu stovek milionů. I když šetříme
v provozu, vlastních dotacích i investicích, tak na přípravu a kofinancování státem poskytovaných dotací
peníze budou.“
náměstek Rudolf Cogan
odpovědný za oblast financí
rů u klíčových investic v tomto
volebním období,“ říká hejtman
Martin Červíček.

Oproti letošku se počítá s nižšími daňovými příjmy. Dosahovat by
měly 4,5 miliardy korun. Celkové
příjmy mají být 4,86 miliardy korun.
Výdaje vycházejí z možností
snížené příjmové základny. Do kapitálových výdajů patří financování výstavby průmyslové zóny
Solnice-Kvasiny ve výši 60 milionů
korun a převážná část prostředků na spolufinancování projektů hrazených z fondů Evropské
unie – 353,4 milionu z celkových
372,5 milionu korun.
V dotačním fondu Královéhradeckého kraje je 85 milionů korun
a ve fondu rozvoje a reprodukce
340 milionů korun. Jeho největší
část půjde na investice v sociální oblasti a dále do zdravotnictví
a školství. |

Největší sbírka sanitek čítá 1777 modelů,
nejstarší sanitka byla součástí balení oříšků
Dokončení ze strany 1
Sbírku modelů záchranářské
techniky rozšiřuje Anatolij Truhlář po více než třicet let. Celou
svoji kolekci vystavil v Muzeu východních Čech v Hradci Králové
pod názvem „Záchrankou kolem
světa“, dokumentující historický
vývoj záchranářské techniky používané ve čtyřiceti státech světa.
Mezi nejnovější modely patří například moderní vrtulník
Airbus Helicopters H145 v barvách East Anglian Air Ambulance
Charity (EAAA). „Na pozici pilota
vrtulníku EAAA pracoval v letech
2015–2017 rovněž princ William, vévoda z Cambridge. Model
princova vrtulníku byl vyroben
na zakázku v měřítku 1:32 na Fi-

lipínách. Pro stavbu modelu bylo
použito vzácné mahagonové
dřevo vypálené v peci při vysoké
teplotě. Následovalo ruční opracování trupu podle detailních
technických výkresů a finální
aplikace barev a laku v několika
vrstvách,“ uvedl sběratel Anatolij
Truhlář.
Nejstarší sanitkou ve sbírce je
maličký, plechový model z roku
1925. Americká firma The Cracker
Jack Company ji pro zvýšení pro-

dejů svých produktů začala přidávat do svých balení oříšků.
Mezi nejvzácnější exponáty ve sbírce patří koňmi tažený
sanitní vůz vyrobený v letech
1919–1930 německou firmou
Lineol. Součástí hračky jsou dva
vojáci na nosítkách, jezdec sedící
na konci a dva vojáci na plechovém vozu. Figurky jsou vytvořeny
ze speciální kompozitní hmoty,
jejíž přesné složení zůstává dodnes tajemstvím. |

podporujeme

Kraj v roce 2020 proinvestoval do silnic 1,2 miliardy korun
Královéhradecký kraj čtvrtým
rokem pokračuje v nastaveném
trendu, kdy do rekonstrukcí silnic
II. a III. tříd a mostů investuje více
než miliardu korun ročně. Letos tak
v rámci 31 staveb celkově zrekonstruoval téměř 62 kilometrů silnic
a 5 mostů. Prostavělo se 1,2 miliardy korun. Zároveň provedl souvislé
opravy nebo pokládku mikrokoberců na dalších téměř 34 kilometrech,
na což vynaložil 116 milionů korun.
„Zásadní navýšení finančních
prostředků do oprav krajských
silnic bylo jednou z mých hlavních priorit při vstupu do veřejné
funkce v závěru roku 2016. Čtvrtým
rokem po sobě se nám daří držet
množství vynaložených prostředků přes jednu miliardu. Pro kvalitní krajskou silniční síť je nezbytně
důležité v tomto trendu nadále pokračovat i s vědomím aktuálních
makroekonomických problémů
v souvislosti s koronavirovou epidemií. V tuto chvíli máme pro příští rok prozatím připravené další
investice za zhruba 850 milionů
korun, nicméně budeme hledat

Přehled investičních nákladů do silniční sítě
Královéhradeckého kraje v letech 2009 - 2020 (mil. Kč rok)
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další finanční zdroje proto, abychom celkový objem na opravy
silnic udrželi na hodnotách z předchozích čtyř let,“ uvedl hejtman
Martin Červíček.
Nejvíce finančních prostředků
se v letošním roce profinancovalo
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),
kde se letos prostavělo přes 686 milionů korun za 11 provedených staveb. Více jak 107,4 milionu korun si
například vyžádaly stavební práce

„Kromě velkých rekonstrukcí či výstavbě nových komunikací zajistila ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje
ještě souvislé opravy více jak 15 kilometrů silnic a pokládku mikrokoberců na 19 kilometrech. Celkové náklady
na tyto opravy dosáhly 116 milionů korun. Konkrétní podrobnosti ohledně přesného harmonogramu následující
stavební sezony chceme představit nejpozději na konci
Václav Řehoř, radní pro dopravu
prvního kvartálu roku 2021.“
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na silnici II/326 mezi Novým Bydžovem a Myštěvsí. Druhou nejnákladnější stavbou byla první etapa
rekonstrukce silnice z Bohuslavic
do Nového Města nad Metují, která
si letos vyžádala 93,5 milionu korun.
Druhým
nejvýznamnějším
zdrojem financování byl státní
fond dopravní infrastruktury
(SFDI). Z jeho celkových prostředků
za skoro 250 milionů se opravuje
například komunikace z Teplic
nad Metují do Adršpachu či úsek
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z Hostinného do Rudníku. Samotný krajský rozpočet zajistil financování silničních projektů za více
jak 143 milionů korun.
Královéhradecký kraj se kromě
rekonstrukcí silnic zabývá také
výstavbou komunikací v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny na Rychnovsku. Na konci června letošního
roku se dokončila první etapa obchvatu Opočna, ve které se letos
prostavělo téměř 63 milionů korun. V okolí průmyslové zóny letos
také začaly stavební práce na obchvatu Domašína, které si letos vyžádaly téměř 33,5 milionů korun.
Královéhradecký kraj spravuje
zhruba 3 300 kilometrů silnic II
a III. třídy. Vedle toho kraj prostřednictvím ÚDRŽBY SILNIC KHK zajišťuje zimní údržbu silnic první,
druhé a třetí třídy v celkové délce
3 751 kilometrů. |

Kraj opraví silnici z Orlického Záhoří do Rokytnice v Orlických horách
Královéhradecký kraj prostřednictvím Údržby silnic Královéhradeckého kraje vyhlásil veřejnou
zakázku na zhotovitele stavebních prací v rámci rekonstrukce
komunikace a mostu v katastru
Černá Voda u Orlického Záhoří.
Předpokládaná cena celé investice dosahuje více jak 22,7 milionu
korun včetně DPH. Oprava by měla
začít v květnu příštího roku.
„Připravovaný projekt spočívá nejprve v rekonstrukci zhru-

ba 140metrového úseku silnice
III/3111 a výstavbě mostu včetně
opěrné zdi. V druhé části opravíme také stávající propustek. Díky
rozšíření opravované komunikace tak docílíme bezpečnějšího
a komfortnějšího silničního provozu,“ sdělil radní pro dopravu
Václav Řehoř.
Po dobu stavebních prací dojde
k úplnému uzavření silničního
provozu. Objízdná trasa povede
východně od Rokytnice v Orlic-

kých horách přes Bartošovice v Orlických horách a Neratov po silnicích II/319, II/311 a III/3111.
Termín pro podávání cenových
nabídek je do 11. ledna 2021 do
8 hodin.
„Odhadnuté náklady na tuto
veřejnou zakázku jsou přibližně 23 miliony korun. Na jejich
pokrytí chceme využít dotace
z programu na projekty v česko-polském pohraničí. Začátek stavebních prací plánujeme na kvě-

ten příštího roku a potrvají čtyři
měsíce,“ doplnil náměstek hejtmana pro investice, inovace a IT
Pavel Bulíček.
V rámci stavebních prací dojde
k demolici stávajícího kamenného klenbového propustku a následné výstavbě nového mostního
objektu. Nový most bude ze železobetonové rámové konstrukce
s délkou přemostění 3,6 metru. Zároveň se zpevní koryto místního
potoka. |
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Modernizace náchodské nemocnice bude pokračovat další
etapou. V dolním areálu vznikne nový pavilon
Dokončení ze strany 1
Obsahem druhé etapy modernizace náchodské nemocnice proto
bude demolice stávajícího pavilonu E, výstavba nového pavilonu E
a následná adaptace stávajícího
pavilonu D. Tímto způsobem se
celý horní areál přestěhuje do dolního, takže dojde ke sjednocení
a propojení všech provozů. Díky
tomu vznikne komplexní areál
přívětivý pro pacienty, efektivní
pro využití personálu, zkrácení dostupových vzdáleností a eliminaci nežádoucích přesunů pacienta
sanitou mezi odděleními. Vedení
kraje předpokládá snížení nákladů
na personál a dopravu mezi areály.
Roční úspora by mohla být až 34
milionů korun.
„Pavilon E je nejstarší stavbou
v nemocnici (dokončen byl v roce

1938) a dnes je už ve velmi špatném
stavebně-technickém stavu. Po vystěhování stávajících oddělení do nových pavilonů K a J se stane pro medicínské účely takřka nevyužitelný
– nemá prostě dostatek vhodných
prostor pro potřeby moderního zdravotnictví. Jakákoliv investice do případné rekonstrukce stávajícího pavilonu E je neekonomická,“ vysvětlil
radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink.
Vedení kraje předpokládá, že
nový pavilon E bude mít až osm
pater s maximální užitnou plochou 12 800 m2, v níž bude umístěné především celé interní oddělení
z horního areálu (lůžková část, JIP
a interní ambulance), dialýza, část
dětského oddělení, urologie, onkologie, cytostatika. Dále zde nalezne
místo technické zázemí, chybějící
sklady a šatny, lékárna a archiv.

„Předpokládané náklady na projektovou dokumentaci jsou 28 milionů korun bez DPH. Cena
zahrnuje náklady na vypracování studie a dalších
stupňů projektové dokumentace pro vlastní
výstavbu nového pavilonu E včetně demoličního
výměru na stávající pavilon E. Dále cena zahrnuje
projektovou dokumentaci rekonstrukce pavilonu D
a náklady na autorský dozor v průběhu stavby.“
Pavel Bulíček, náměstek pro oblast investic

Kraj v náchodské nemocnici již postavil pavilony J a K. Nyní plánuje zbourat pavilon E v jejich
sousedství a postavit na jeho místě nový objekt.

„Rozhodně prosazuji dokončení sestěhování pracovišť do jednoho areálu a stavbu posledního
pavilonu. Modernizaci náchodské nemocnice musíme dokončit,
abychom zvýšili kvalitu péče pro
pacienty,“ sdělil krajská náměstek
a náchodský zastupitel Pavel Bělobrádek.
Do adaptovaného pavilonu
D se předpokládá přestěhování
převážné části laboratoří, jako

je biochemie, mikrobiologie, patologické laboratoře, cytologie
a transfuzní stanice s návazností
na hematologické laboratoře v pavilonu C.
První etapa modernizace Oblastní nemocnice Náchod za 1,4
miliardy korun začala v polovině
roku 2018 a dokončená byla letos
v červenci. Základem modernizace byla výstavba dvou nových nemocničních objektů J a K. |

Královéhradecký kraj rozdělí v kotlíkových dotacích přes 47 milionů korun
Krajští radní schválili rozdělení finančních prostředků ve výši
47,3 milionu korun mezi 404 žadatelů o kotlíkovou dotaci. Na dotaci z evropských zdrojů může ale
dosáhnout dalších 575 uchazečů,
jejichž žádosti sice splnily všechny náležitosti, ale kvůli omezeným prostředkům putovaly
do zásobníku projektů. Další kolo
přijímání žádostí kraj plánuje
na první měsíce roku 2021.
Příjem žádostí do posledního
kola kotlíkových dotací byl spuštěn 2. září 2020 s předpokládaným
objemem finančních prostředků
41,9 milionu korun. Alokace byla
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„V rámci této výzvy kraj obdržel přes tisíc žádostí
o podporu za více jak 162 milionů korun. Na základě zhodnocení žádostí jsme schválili rozdělení finančních prostředků mezi 404 žadatelů. O výměnu
topného média prostřednictvím kotlíkové dotace je
velký zájem, a proto do zásobníku zařazujeme další
žádosti, které sice splnily podmínky pro získání
dotace, ale podpoříme je až po obdržení dalších peněz. Novou výzvu k předkládání žádostí plánujeme
začátkem nového roku.“
Adam Valenta, radní odpovědný za regionální rozvoj, granty a dotace
následně navýšena o nevyčerpané prostředky z minulých kol kotlíkových dotací zhruba o 5,4 milionu korun. Díky tomu si finanční

prostředky v celkové výši 47,3 milionu korun rozdělí 404 žadatelů.
Dalších 575 žádostí, které splnily
všechny náležitosti, je zařazeno

do zásobníku projektů s tím, že je
kraj podpoří po obdržení dalších
finančních prostředků. Podmínky dotačního programu nesplnilo
v této výzvě 38 žádostí.
Cílem kotlíkových dotací je
snížení emisí z lokálního vytápění domácností. Peníze tak mohou získat občané, kteří svůj nevyhovující kotel na tuhá paliva
vymění za ekologičtější, přejdou
na vytápění plynem, biomasou
nebo tepelným čerpadlem.
Královéhradecký kraj přijímá
žádosti o kotlíkové dotace od roku
2016 a celkově již rozdělil žadatelům 533,5 milionu korun. |

víme o tom

Královéhradecký kraj chce nechat prohlásit broumovské
kostely národní kulturní památkou
Na Broumovsku stojí jedinečný soubor deseti kostelů, které
postavili nejvýznamnější barokní
architekti Kryštof a Kilián Ignác
Dientzenhoferové. Královéhradecký kraj chce zvýšit prestiž těchto
památek a nechat je prohlásit
národní kulturní památkou. Žádost na ministerstvo kultury podá
na začátku příštího roku.
„„Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové patří k nejvýznamnějším představitelům vrcholného baroka u nás, díky nimž mohly
vzniknout nezaměnitelné a umělecky brilantní stavby. Příští rok
uplyne 270 let od smrti Kiliána
Ignáce a o rok později si připomeneme 300 let od smrti jeho otce
Kryštofa Dientzenhofera. Je proto
nanejvýš vhodné si připomenout
význam jejich díla a ocenit jejich
talent tím, že vládě podáme návrh
na prohlášení broumovské skupiny kostelů národní kulturní památkou,“ uvedla náměstkyně pro
kulturu Martina Berdychová.
Otec a syn Dientzenhoferové postavili na Broumovsku deset kostelů,
které jsou významnými architekto-

Kostel sv. Markéty v Šonově

nickými památkami. Jednotlivě jdou
evidovány v Ústředním seznamu
kulturních památek, ale svatostánky
nebyly stavěny jednotlivě. Vznikly
jako ucelený soubor venkovských
farních kostelů spojených obdobím
vzniku, osobností zadavatele a autory návrhů. Vedení kraje proto chce
prohlásit národní kulturní památkou tento soubor jako celek.
Kostely vznikly v poměrně
krátkém období první čtvrtiny 18.
století, a to na zakázku tehdejšího
opata břevnovsko-broumovského
benediktinského kláštera Otmara
Zinkeho. Konkrétně to jsou tyto
stavby (v závorce uvádíme datum
výstavby a jejich autora):

• kostel sv. Michaela Archanděla, obec Vernéřovice (1719-1721,
Kryštof Dientzenhofer)
• kostel sv. Jakuba Většího, obec
Ruprechtice (1720-1723, Kryštof
Dientzenhofer)
• kostel Všech svatých, obec
Heřmánkovice (1722-1726, Kilián
Ignác Dientzenhofer)
• kostel sv. Barbory, obec Otovice (1725-1727, Kryštof Dientzenhofer)
• kostel sv. Anny, obec Vižňov
(1724-1727, Kilián Ignác Dientzenhofer)
• kostel sv. Prokopa, obec Bezděkov nad Metují (1724-1727, Kilián Ignác Dientzenhofer)
• kostel sv. Václava, obec Broumov (1728-1729, Kilián Ignác Dientzenhofer)
• kostel sv. Markéty, obec Šonov
(1726-1730, Kilián Ignác Dientzenhofer)
• kostel sv. Maří Magdalény,
obec Božanov (1733-1738, Kilián
Ignác Dientzenhofer)
• kaple P. Marie Sněžné na Hvězdě, obec Hlavňov (1732-1733, Kilián Ignác Dientzenhofer)

Každý kostel je unikátní originál, který barokní stavitelé zakomponovali do krajiny Broumovska.
To je ojedinělé a unikátní v kontextu kulturní krajiny v rámci republiky i celé Evropy. Tyto stavby se
také výrazně liší od jiných kostelů,
které se v té době běžně stavěly. Stavitelům se podařilo vytvořit nové
dominanty na mírných návrších
a v těžištích tehdy se rozvíjejících
obcí. Svatostánky navíc vizuálně
doplňují přirozené skalní útvary,
které broumovskou náhorní plošinu obklopují.
Otec a syn Dientzenhoferové se
také brilantně vyrovnali s požadavky zadavatele na jednoduchý
typ venkovského kostela, který měl
být zdobným a důstojným místem
pro uctívání Boha, ale současně neměl být příliš nákladný. Náklady
totiž hradily jednotlivé farnosti,
opatství jim pouze zapůjčilo polovinu peněz na stavbu a poskytlo mobiliář z vyřazených kostelů.
Objednané stavby přitom musely
pojmout poměrně početnou populaci jednotlivých vesnic, které v té
době měly i kolem 1500 obyvatel. |

Budovu krajské záchranky bude pokrývat nová ekologická střecha
Radní Královéhradeckého kraje schválili podání žádosti o dotaci
z Operačního programu životního
prostředí (OPŽP) a přípravu rekonstrukce nevyhovující střechy
v objektu krajských záchranářů
v Hradci Králové.
Nová krytina bude mít prvky takzvané zelené střechy, které budou
sloužit pro efektivnější hospodaření s dešťovou vodou a zároveň jako
protipovodňová ochrana intravilánu. Náklady na rekonstrukci se odhadují zhruba na 5 milionů korun.
V budově v Hradecké ulici se nachází kanceláře ředitelství včetně
výukové místnosti, ordinace lékařů a lékárna.
„V rámci rekonstrukce dojde
k výměně střešního pláště, kde se

vymění krytina asfaltové šindele
na šikmých částech střechy a živičných pásů na rovných částech
střechy. Nová střešní krytina bude
z poplastovaného plechu. Pod
plech přijde pojistná hydroizolace
na nově navržené cementotřísko-

vé desky kotvené na stávající rámové konstrukce. Druhou střešní
krytinu ploché pochůzné střechy
nahradíme vegetační střechou se
zateplením. Momentálně dokončujeme projektovou dokumentaci
a následně vyhlásíme veřejnou

„Do stávajícího objektu nyní zatéká. Rekonstrukcí
zajistíme jednak odpovídající prostředí pro krajské
záchranáře a zároveň přispějeme i ke zvýšení
kvality životního prostředí, neboť technologie
takzvané zelené střechy slouží jako protipovodňová ochrana intravilánu a také jako nástroj pro
lepší hospodaření se srážkovou vodou. Zelenou
střechu na záchrance je také možné vnímat jako
zdravý prvek u zachránců zdraví. S rekonstrukcí se
počítá i v případě, že se nepodaří získat finanční prostředky z dotačního
programu.“
Zdeněk Fink, radní pro oblast zdravotnictví

zakázku na zhotovitele stavebních
prací,“ popsal rozsah rekonstrukce
první náměstek hejtmana odpovědný za oblast investic a inovací
Pavel Bulíček
S rekonstrukcí by se mělo začít
na jaře příštího roku a stavební
práce by měly trvat zhruba 4 měsíce. Předpokládané náklady se
pohybují okolo pěti milionů korun.
Výhody zelené střechy spočívají v čištění vzduchu v okolí budovy, menším množstvím zvířeného
prachu v souvislosti s termikou
nad střechami, tepelných izolačních účincích, regulaci vlhkosti,
zvukové izolaci, zadržování vody,
nebo zajištění životního prostoru
pro hmyz. |
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Projekt na rozšíření stálé expozice Archeoparku Všestary
pokračuje
Královéhradecký kraj plánuje
zatraktivnit stálou expozici Archeoparku Všestary. Cílem projektu je
rozšíření expozice, a to o výsledky
archeologických výzkumů ze stavby dálnice D11, expedice Monoxylon a zvětšení kinosálu. Vznikne
i nové zázemí pro školní exkurze.
Projektová dokumentace je téměř
hotová, radní Královéhradeckého
kraje nyní pověřili vedení archeoparku, aby podalo žádost o stavební
povolení.
Projekt na rozvoj a zatraktivnění stálé expozice Archeoparku pravěku Všestary počítá s přestavbou
budovy bývalého skladu archeologického materiálu, čímž vzniknou
nové výstavní prostory, výrazně se
rozšíří kapacita kinosálu využívaného i pro přednášky. Vzniknou
také dvě nové dílny pro práci se
školní mládeží. Stávající hlavní
budova i dosavadní expozice zůstanou beze změn.
„Naše expozice je pro školní
exkurze i širokou veřejnost stále velmi atraktivní, ale věnuje se
pravěku obecně. Chceme nabídku
archeoparku trochu specifikovat.
Jedna z expozic bude prezentovat
výsledky archeologického průzkumu z míst, kudy povede dálnice

D11. Jedná se o největší archeologickou sondu do krajiny Královéhradeckého kraje. Podařilo se
nám objevit tisíce artefaktů, se
kterými chceme návštěvníky seznámit,“ popisuje budoucí rozšíření expozice ředitel všestarského
archeoparku Radomír Tichý.
Nově by měl být v archeoparku
natrvalo umístěn také dlabaný
dřevěný člun, který se účastnil
expedic Monoxylon II a III. S jeho
pomocí tým Radomíra Tichého
dokázal, že lidé před osmi tisíci
lety dokázali překonávat vzdálenosti mezi ostrovy v Egejském
moři na primitivních dřevěných
lodích. Během třetí výpravy posádka Monoxylonu III urazila

z Řecka na Krétu trasu dlouhou
418,5 kilometru.
Speciální součástí plánované
expozice budou i vrtané hlavice
kamenných seker. „Nálezy potvrzují, že lidé v pravěku dokázali
vyvrtat do kamene pravidelné otvory, aby do hlavice sekery mohli

nasadit topůrko. Paradoxní je, že
jsme dlouho netušili, jak toho dosáhli. V rámci experimentálního
výzkumu jsme stovky hodin zkoušeli různé vrtáky z kostí posypaných drceným křemenem, než se
nám podařilo na to přijít,“ doplňuje Radomír Tichý.
Záměr rozšířit Archeopark
pravěku Všestary schválili krajští
zastupitelé již v minulém volebním období. Letos v březnu pak
zařízení poskytli 600 tisíc korun
na pořízení projektové dokumentace. Rada Královéhradeckého
kraje nyní pověřila ředitele Radomíra Tichého, aby zajistil veškeré
potřebné náležitosti pro získání
stavebního povolení. Investorem
projektu bude Královéhradecký
kraj, který je spoluzakladatelem
archeoparku. |

„Náklady na stavební úpravy archeoparku ve Všestarech odhadujeme podle projektové dokumentace na 17 milionů korun. Máme podklady prakticky
hotové a nyní budeme žádat o udělení stavebního
povolení. Současně hledáme zdroje financování. Chceme mít projekt kompletně připravený,
abychom mohli okamžitě podat žádost o dotaci
z připravovaných evropských fondů na podporu
kultury a cestovního ruchu.“
Martina Berdychová, náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch

Datový portál umožní přehlednější přístup k otevřeným datům
Královéhradecký kraj začal
připravovat datový portál, jehož
prostřednictvím chce veřejnosti zpřístupnit novým způsobem
takzvaná otevřená data. Na vytvářené platformě uživatelé naleznou přehledně a srozumitelně
podané informace včetně grafů,
map či analýz. Kraj otevřená data
poskytuje již od roku 2018, uživatelé mají díky tomu volný přístup
k informacím například ze školství, veřejné dopravy či krajských
příspěvkových organizací.
Datový portál Královéhradeckého kraje umožní jednotný pří-
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stup k otevřeným datům, která
Krajský úřad Královéhradeckého
kraje poskytuje. Veřejnost jeho
prostřednictvím získá uživatelsky
pohodlný přístup k zajímavým

statistikám, analýzám či mapám.
Sníží se i časová náročnost pro vyhledávání konkrétních informací,
které se mohou stát podklady pro
reportáže, náměty na projekty ze
strany veřejnosti či inovace.
Díky webové formě bude datový portál k dispozici všem zájemcům 24 hodin denně, bez nutnosti
zdlouhavého vyhledávání statistik. Zároveň se tím zajistí transparentnost veřejné správy.
„Na datovém portálu budou lidé
moci najít například podrobnosti
o stavu silnic nebo vždy aktuální
informace o otevřených lékárnách

a lékařských pohotovostech. Nyní
pracujeme na podobě datového
portálu a předpokládáme, že hotovo bychom měli mít v průběhu
příštího roku,“ doplnil náměstek
pro inovace a informační technologie Pavel Bulíček.
Otevřená data jsou informace
a data zveřejněná na internetu,
která jsou úplná, snadno dostupná, strojově čitelná. Tyto informace jsou zpřístupněné za jasně
definovaných podmínek užití
a jsou dostupné uživatelům při
vynaložení minima možných
nákladů. |

informujeme

Ve Dvoře Králové jako jediní na světě úspěšně odchovávají
vzácné kočkodany bělonosé
Světový den opic připadající
na 14. prosince oslavili v Safari
Park Dvůr Králové nad Labem světově unikátní novinkou. Samice
kočkodana bělonosého Yvette totiž
přivedla na svět mládě. Safari park
je jedinou zoo na světě, která tyto
stále vzácnější opice odchovává.
Kočkodaní rodina vychází ven každý den, ale jen na krátký čas. Raději
zůstávají v teple zázemí.
Vlivem vládních opatření musel safari park znovu zavřít. Podpořit jej můžete například tak, že
některé zvíře, třeba i tohoto kočkodana, adoptujete nebo pozvete na oběd. Podrobnosti můžete
nalézt zde: eshop.safaripark.cz/
podporte-safari-park |

Děti z dětských domovů si užívaly na sněhu
Královéhradecký kraj připravil
pro děti ze sedmi dětských domovů, které zřizuje, ozdravné pobyty
v horských ozdravovnách. Jednalo se o sedm týdenních turnusů
za více jak půl milionu korun, které kraj uhradil ze svého rozpočtu.
„Dětské domovy fungují od letošního jara kvůli koronavirové
epidemii v mimořádném režimu

a pro děti je tato situace hodně
náročná. Některé z nich obtížně
zvládají pobyt v karanténě, u jiných se objevují i vážnější poruchy
chování. Změna prostředí, pobyt
v přírodě, setkání s jinými vychovateli a učiteli bylo pro děti určitě
příjemnou změnou,“ uvedl náměstek Arnošt Štěpánek odpovědný
za oblast školství a sportu. |

Královéhradecký kraj ocení dobrovolníky, kteří se starají o památky
Královéhradecký kraj v letošním roce udělí Ceny za příkladnou
realizaci obnovy architektonického dědictví. Chce tak ocenit dobrovolníky, kteří pečují a udržují
historické dědictví. Nominace je
možné podat až do 28. února 2021.
V Královéhradeckém kraji se
nachází značný počet kulturních
památek, které jsou evidovány
jako státem chráněné historické
statky, a mnohem větší počet historických staveb a uměleckých děl,
které mají svůj místní význam.
„Toto historické dědictví je významným dokladem nejen umělecké úrovně našich předků, ale

i významným cílem turistů z České
republiky i zahraničí. Všem těmto objektům se pro jejich údržbu,
opravu i propagaci historického
dědictví kromě profesionálních
pracovníků památkové péče věnuje velké množství fyzických osob,
spolků, obcí, firem a podobně. Královéhradecký kraj chce tuto činnost ocenit a zejména je podpořit
pro jejich další činnost a výchovu
mladých generací k úctě a obnově historického dědictví,“ říká náměstkyně pro kulturu a cestovní
ruch Martina Berdychová.
Cena za příkladnou realizaci
obnovy architektonického dědictví

v Královéhradeckém kraji, významný počin a dlouhodobý přínos památkové péči v Královéhradeckém
kraji bude udělována každoročně
počínaje letošním rokem. Cena se
skládá ze dvou kategorií, přičemž
každou kategorii tvoří dvě podkategorie.
V první kategorii bude cena
udělena za obnovu nemovité
kulturní památky, případně stavby nacházející se na území památkové rezervace či památkové
zóny v Královéhradeckém kraji.
Tuto cenu kraj udělí v podkategoriích stavební obnova a restaurování.

Druhá kategorie ocení významný počin a dlouhodobý přínos
památkové péči na území Královéhradeckého kraje. Tato cena bude
udělena v podkategoriích iniciativní přístup k záchraně a obnově
konkrétního objektu nebo skupiny
objektů a za dlouhodobou cílenou
činnost popularizační, přednáškovou, publikační a podobně.
Nominaci na držitele ocenění
může podat jakákoliv fyzická nebo
právnická osoba v souladu s pravidly.
Nominaci pro daný kalendářní rok je
nutné podat od 1. ledna do 28. února. Přihlašovací formuláře naleznete
zde: https://bit.ly/obnovapamatek. |
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Rozšiřování průmyslové zóny Solnice-Kvasiny bude
pokračovat i s krajskou podporou
Zastupitelé Královéhradeckého kraje schválili krajskou spoluúčast na státních projektech,
kterými bude česká vláda podporovat rozšíření průmyslové zóny
Solnice-Kvasiny a současně zlepšovat veřejnou infrastrukturu
v regionu. V investičních akcích
za 2,769 miliardy korun se kraj
bude podílet částkou 557,1 milionu korun.
Vláda České republiky 5. října aktualizovala usnesení vlády
č. 97 z 9. února 2015 a také usnesení vlády č. 469 z 21. června 2017,
na jejichž základě běží Projekt Rozšíření strategické průmyslové zóny
Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné
infrastruktury v Královéhradeckém regionu.
Na základě usnesení a jeho
aktualizace se vláda ČR zavázala
podpořit vznik nových ploch pro
investory ze zpracovatelského
průmyslu nebo investory z oblasti výzkumu a vývoje, ale zejména podporovat rozvoj dopravní
a technické infrastruktury a občanské vybavenosti, a tím zmírnit
dopady prudkého rozvoje výroby
kvasinské automobilky a subdodavatelů na Rychnovsku.

V průběhu roku 2020 byla
zpracována zpráva o aktuálním
stavu přípravy a realizace projektu, kterou schválila vláda ČR
letos v říjnu. Aktuální stav realizace jednotlivých akcí, schválených usnesením vlády v roce
2017, neodpovídá původním
předpokladům. Některé akce
nebyly realizovány, a to zejména z důvodů nevypořádání majetkoprávních vztahů. U většiny
akcí dochází ke zpoždění realizace, které přesáhne rok 2020.
U již schválených akcí dochází
tedy k posunu termínů realizace z důvodů upřesňování tech-

nického řešení dle požadavků
dotčených orgánů státní správy
v rámci správních řízení do konce roku 2023. Do této aktualizace
usnesení vlády nejsou zařazeny
žádné nové akce. Do průmyslové
zóny tak půjde celkem 8,066 miliard korun státní dotace za celý
region.
„Rozvoj průmyslové zóny Solnice-Kvasiny překonal veškerá
očekávání. Tím došlo k neúměrně vysokému zatížení okolního
území a obcí, které trpí zvýšenou
dopravní zátěží i násobným přírůstkem osob žijících v daném
místě. Státní podpora průmyslo-

vé zóně na Rychnovsku má i díky
spolupráci se společností Škoda
Auto dosáhnout částky osm miliard korun. Jako poslanec budu
intenzivně jednat s vládou a pomáhat zajistit, aby se vládní sliby
zrealizovaly. Klíčové jsou především obchvaty měst a zrychlení
dopravního napojení ve směru
na Hradec Králové a dálnici D11
a také modernizace rychnovské
nemocnice,“ doplnil krajský náměstek a poslanec Pavel Bělobrádek.
Pro Královéhradecký kraj se
jedná celkově o investiční akce
ve výši 2,769 miliardy korun
a předpokládané spolufinancování ve výši 557,1 milionu korun podle jednotlivých podílů
spolufinancování stanovených
podmínkami jednotlivých programů.
V období let 2016–2019 vynaložil Královéhradecký kraj
na projekt rozšiřování průmyslové zóny Solnice-Kvasiny ze
svých prostředků 143,8 milionu
korun. Letos je to částka 18,2 milionu korun. Celkově bylo do regionu investováno v tomto období 534,5 milionu korun. |

Kraj podpoří malé knihovny v regionu deseti miliony korun
Krajská podpora malých knihoven v roce 2021 vzroste o téměř 400
tisíc korun. Radní schválili navýšení dotace na téměř 10,1 milionu
korun.
„Od roku 2005 jsou regionální
funkce knihoven hrazeny z krajských rozpočtů. Zastupitelé Královéhradeckého kraje pro rok 2021
schválili částku 10 098 600 korun.
Je to o 346 600 tisíc korun více než
v loňském roce. Podpora kraje
přispívá k propojování, předávání
zkušeností a rozvoji nových aktivit knihoven, které jsou téměř
v každé obci,“ uvedla náměstkyně
pro kulturu Martina Berdychová.
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Cílem regionálních funkcí
knihoven je zajistit dostupnost
a rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb
na všech místech České republiky. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové plní část
regionálních funkcí sama, část
přenáší prostřednictvím smluv
na takzvané pověřené knihovny v Hradci Králové, Náchodě,
Jičíně, Trutnově, Rychnově nad
Kněžnou a v Kostelci nad Orlicí.
V roce 2020 činila krajská podpora malých knihoven 9 752 000
korun. |

Podpora regionálních
knihoven v roce 2021
Hradec Králové

2 309 600

Jičín

1 891 000

Náchod

2 304 000

Kostelec nad Orlicí

654 000

Rychnov
nad Kněžnou

1 285 000

Trutnov

1 655 000

Celkem

10 098 600

Z REGIONU

Skončila soutěž Cyklopecky Východních Čech, výherce se
raduje z elektrokola
Královéhradecký a Pardubický kraj spojily síly a připravily pro cyklisty všech věkových
i výkonnostních kategorií tipy
na výlety po nejzajímavějších
místech v obou regionech. Každý
z patnácti okruhů navrhuje trasu výletu po zajímavých místech,
památkách a přírodních krásách
východních Čech.
Pro výhru jedné z atraktivních
cen stačilo sbírat do hrací karty
razítka z jednotlivých zastávek
na okruzích a už se třemi vyplněnými kolonkami bylo možné
se do soutěže zapojit. Do soutěže
se přihlásilo 1862 účastníků, kteří poslali vyplněnou hrací kartu
s minimálně třemi razítky získanými na cyklotrasách. Mezi účastníky se však našlo 17 nadšenců,
kteří projeli všech 15 okruhů
a získali tak zvláštní cenu organizátora soutěže. Hlavním cílem Cyklopecek bylo především přinést
tipy pro výlety. Mnoho cykloturistů se tak navrženými výlety nechalo pouze inspirovat a razítka
do soutěže nesbírala.
„Odhaduji, že organizace tohoto ročníku byla pro vás výzvou –

výzvou, již jste špičkově zvládli.
S tímhle koronavirovým fenoménem se dá vskutku blbě soupeřit
a dokázat uspořádat akci takové
velikosti (v rámci dvou krajů) si
zaslouží obdiv nejen z mé strany.
Přeji vám co nejpevnější zdraví
a další skvělé ročníky,“ zhodnotil
soutěž Tobiáš M. z Náchoda.
Mezi dvaceti vylosovanými vítězi byli nejen cestovatelé z Královéhradeckého i Pardubického kraje, ale také z jižních Čech, Prahy či

jižní Moravy. Seznam všech výherců najdete na stránkách soutěže www.cyklopecky.info. Hlavní
výhru – elektrokolo si odvezl výherce z Lanškrouna, další výherci
získali horské kolo, koloběžku,
dárkové poukazy na služby ve Spa
resortu Tree of Life v Lázních Bělohrad a v Kongres hotelu Jezerka,
poukazy na nákup v prodejnách
Cyklo Point a spoustu dalších cen.
Soutěž organizovala Destinační společnost Východní Čechy

ve spolupráci s Pardubickým
a Královéhradeckým krajem. Turisté mohli vybírat z patnácti
tras, pět tras vedlo přes oba kraje a zbylých deset bylo rozděleno
mezi Pardubický a Královéhradecký kraj.
Informace o trasách a pravidlech soutěže informuje web
www.cyklopecky.info a aktuální tipy na výlety najdete také
na Facebooku „Cyklopecky Východní Čechy“. |

PŘÍSPĚVKY OPOZICE

Pro následující roky je třeba mít zásobník dobrých nápadů, jak investovat
Kvalitně připravené investiční projekty jsou na krajské úrovni prioritou. V těchto dnech
je třeba připravit takzvaný zásobník investic – tedy projekty, na kterých je shoda a které
pomohou zlepšit život v našem
regionu. To je z ekonomického
hlediska ta nejlepší cesta, jak jít
dál – říká se, že je třeba se z krize proinvestovat.
Hnutí ANO jednoznačně podporuje růst investic a v dnešní době
upřednostňuje investice hlavně
do zdravotnictví, poté do dopravy,
sociálních věcí a školství. To jsou

naše priority a s tím jsme šli i do letošních voleb.
Zásadní ale je, že projekty musí
být dobře připraveny – není čas
na nic čekat a také není čas dělat
chyby. Rada Královéhradeckého kraje schválila uvolňování prostředků
na miliardové investice, považovali
bychom za dobré, aby se uspořádal
seminář, kde budou členové zastupitelstva kraje seznámeni s obsahem
zásobníků. Na jednotlivé projekty
ze zásobníku bychom mohli čerpat
dotační tituly. Je velice důležité, aby
nad tímto obsahem zásobníků proběhla diskuse napříč politickým

spektrem a v rámci hospodárného
vynakládání finančních prostředků
byly přednostně realizovány projekty, které budou mít smysl pro občany
Královéhradeckého kraje. To je naše
absolutní priorita.
Rada kraje projednala a svým
usnesením 34/1873/2020 odsouhlasila zásobník záměrů na období 2021 + a s ním pak souhlasilo
i zastupitelstvo. Jde o podporu
v těchto oblastech: sociální věci,
zdravotnictví, IT, kultura, školství
a regionální rozvoj. Náš klub zastupitelů ANO samozřejmě souhlasí
s částkou přislíbenou na profinan-

cování přípravy projektových záměrů – v roce 2020 by měly dosáhnout výše 50 milionů a následně
v roce 2021 dokonce 64 334 000 Kč.
Pokud dojde ke změnám či aktualizacím v zásobníku, je opět
nutné informovat detailně o změnách zastupitelstvo. Jak jsem již
psal, na obsahu zásobníků by měla
být politická shoda koalice i opozice, bude potřeba zajistit i finanční
prostředky kraje na kofinancování
projektů. Věřím, že se vše povede,
držte nám palce.
Jaromír Dědeček (ANO2011)
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Dar Komerční banky pomůže seniorům v Tmavém Dole
Komerční banka poskytla
Královéhradeckému kraji sponzorský dar ve výši 50 tisíc korun
na financování pomoci seniorům
v době koronavirové pandemie.
Kraj tyto finanční prostředky využil k nákupu výpočetní techniky.
Díky ní může více klientů domova důchodců ve Tmavém Dole komunikovat online s rodinou nebo
přáteli.
„Zprostředkovat kontakt s rodinou, s blízkými, i když jen ve virtuálním prostředí, je moc důležité
a potřebné. Stesk a pocit samoty umí
hodně ublížit. Za pomoc překonat seniorům současné složité období pořízením výpočetní techniky moc děkujeme. Úsměv na tváři je velký lék.
I ten z obrazovky počítače má smysl,“
doplňuje náměstkyně Martina Berdychová odpovědná za sociální oblast.

Během omezení návštěv v domovech seniorů kvůli onemocnění covid-19 využívá počítače, notebooky a tablety většina zařízení
v kraji. Mnohdy je online komunikace kromě telefonu jediné pojítko mezi klientem a jeho rodinou.
„Finanční dar jsme obratem využili na pořízení výpočetní techniky
za účelem zprostředkování videokonferenčních hovorů našim klientům s jejich blízkými. Technika
je totiž v této nepříznivé epidemiologické situaci důležitým prvkem,
který umožní kontakt seniorů s rodinou,“ vysvětluje ředitel domova
v Tmavém Dole Antonín Stanislav.
Domov důchodců Tmavý Důl
je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje a patří mezi
největší domovy na Trutnovsku.
Jeho současná kapacita je 100 lů-

žek. Nyní v Tmavém Dole probíhá
výstavba nového oddělení za více
jak 160 milionů korun, která zvýší

kapacitu domova o 56 lůžek. Stavební práce by měly skončit v červenci 2021. |

ČR v kategorii Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů.
V rámci Královéhradeckého
kraje jsme získali
dokonce dvě 1. místa, opět v kategorii ambulantních pacientů
a současně i v kategorii hospitalizovaných pacientů. Tato ocenění
je pro nemocnici samozřejmě i závazkem, že si toto ocenění zaslouží.
Nemocnici pomáhá i Zdravotnický nadační fond města Rychnov
nad Kněžnou. V nedávné době předal nemocnici moderní simulátory

na resuscitaci pro oddělení dětské
i dospělých. Jedná se o velice moderní pomůcky, které vykazují stejné
tělesné funkce jako člověk. Budou
sloužit v první řadě jako učební
pomůcka pro lékaře a sestry. Zatím
poslední pomocí bylo zakoupení
čtyř monitorů základních životních
funkcí, včetně centrální řídící jednotky, pro covidové oddělení lůžkového oddělení. Nadační fond si
klade za cíl podpořit rychnovskou
nemocnici a usnadnit práci zdravotníků a zpříjemnit pobyt pacientů na jednotlivých odděleních.

názory zastupitelů

Děkuji pracovníkům ve školství i studentům
Posílám touto
cestou velké díky
ředitelům a učitelům. Cením si toho,
jak se dokázali přizpůsobit nezvyklé
situaci, naučit se
nové dovednosti a přejít na distanční výuku. Je na místě poděkovat
i studentům, že se i přes novost distanční výuky vzdělávali a vzdělávají
i nadále.
Mimořádné poděkování patří
pracovníkům všech speciálních škol,
které se i v této době neuzavírají.
I kvůli nepřetržitému provozu byla
„promořenost” pedagogů opravdu
velká a jejich práce komplikovaná.
Děkuji studentům zdravotnických škol, kteří naskočili do první
linie a pomáhali v nemocnicích či
na odběrových centrech.
Nemohu zapomenout na “určené školy” a školy při zdravotnic-

kých zařízeních. Současně se staraly
v denní výuce o děti osob z první linie a vedle toho realizovaly distanční výuku pro své ostatní žáky.
Velké díky všem pracovníkům
v dětských domovech, kteří se museli
24 hodin denně postarat o své svěřence, někdy i COVID pozitivní. Tito pracovníci nad rámec svých běžných povinností provázeli děti také distanční
výukou. Situaci jim zkomplikovalo
i to, že kvůli naprosté sociální izolaci
se u dětí začaly hojně projevovat poruchy chování.
Nastalá situace ve školství nás
všechny naučila zcela novým formám spolupráce. Velmi oceňuji,
jak si učitelé mezi sebou pomáhali
a sdíleli zkušenosti s distanční výukou i to, s jakou vytrvalostí pomáhali v dětských domovech.
Arnošt Štěpánek, náměstek hejtmana pro
školství (Piráti)

Úspěch rychnovské nemocnice
Pacienti ocenili péči v nemocnici
v Rychnově nad Kněžnou. V celorepublikovém průzkumu Nemocnice
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2020 společnosti HealthCare Institute se díky jejich hodnocení umístila na skvělém 3. místě v rámci celé

Jana Drejslová (ODS+VÝCHODČEŠI+Starostové)

Předškoláci na Trutnovsku potěšili seniory
Mateřské školy na Trutnovsku
zase
podpořily
dobrou věc. Tentokrát se připojily
k výzvě „Nikde nesmí býti smutno!“
pořádané na podporu seniorů. Děti
a jejich učitelky ze sedmnácti školek
nahrávaly vánoční videa nebo vyráběly dárky. Akce se konala v rámci
projektu Místní akční plán Trutnov-

sko II. „Budeme rádi, když náš videodárek dostaneme k co největšímu
počtu starších spoluobčanů. Chceme v tento vánoční čas přispět k zahnání nostalgie a smutné nálady,“
vysvětluje Jan Balcar, ředitel Místní
akční skupiny Království – Jestřebí
hory, která akci pořádá.
Partnerem projektu je také Nadace Krása pomoci, která už pomohla
tisícům důchodců. Nad zapojením
se do akce dlouho nepřemýšleli ani

názory zastupitelů
ve školkách. „Věříme, že naše příspěvky udělají radost všem seniorům. Tato
výzva má mnohem větší význam, než
si možná mnozí uvědomují,“ myslí si
Petra Macolová z Mateřské školy Pohádka v Žacléři. Sváteční program už
zamířil do domovů pro seniory. „Děkujeme za úžasné vánoční pásmo,
které klientům přehrajeme v našem
kinosále nebo na počítačích. Podob-

né aktivity jsou v dnešní době hodně
potřebné, starším lidem pomáhají
zprostředkovat sociální kontakt,“ neskrývá svou spokojenost ředitel Domova důchodců Tmavý Důl Antonín
Stanislav.
Sváteční videopásmo je na bit.ly/
vesele_vanoce2020
Pavlína Springerová, Spojenci pro KHK

S odvahou a nadějí
Minulý
rok
byl mimořádně
náročný. Nepatrný vir obrátil vše
vzhůru nohama
a připravil nám
skutečně nepředvídatelný běh našich životů i celé
společnosti. Přinesl obrovskou zátěž, nejistotu, ale také uvědomění
si, že ne vše je v našich rukou. Nabídl nám celou řadu výzev, zejména možnost mnohé přehodnotit
a pokusit se změnit, otevřel nás
vděčnosti, solidaritě. Naboural
nám i tradice. Advent nám dovolil
prožít bez horentních nákupů, besídek, setkání. O Vánocích nás pozval do ticha chrámů i našich srdcí,
k oslavě narození Krista. Ne všem
umožnil setkat se v rodinách, s přáteli. Přiměl nás uvědomit si, co je
v životě důležité, poděkovat za vše,
co denně dostáváme, vzájemně se
obdařit přítomností, v klidu spolu
pobýt a uvítat Lásku mezi námi.

Nyní jsme vstoupili do roku
2021 plni očekávání, co nového
nám přinese. Vyslovujeme přání,
dáváme si předsevzetí. Největším
přáním je jistě zastavení pandemie
a návrat k běžnému životu.
S odvahou vstoupilo do nového
roku i do nového volebního období
vedení kraje. Pan hejtman převzal
otěže od svého předchůdce s plnou
vervou, jednání rady kraje mají
skutečně „drive“. Věřím, že stejně
budou probíhat i jednání zastupitelstva.
Mým přáním je, abychom se skutečně dokázali semknout i v rámci
celého zastupitelstva, co nejdříve
se vypořádali s koronavirem a jeho
neblahými dopady a vrátili se brzy
k pokojnému životu, ale v nové
kvalitě, vědomi si vlastní křehkosti
a osobní odpovědnosti. S odvahou
a nadějí!
Anna Maclová, Koalice pro KHK

Koalice škrtla z dotačního fondu kraje 100 milionů
Na prosincovém jednání zastupitelstva Královéhradeckého
kraje se projednávalo několik
desítek
bodů.
Nejdůležitějším však byl rozpočet
na rok 2021. Některé kapitoly rozpočtu byly navýšeny, jiné poníženy. Největší zásek však byl udělán
do dotačního fondu kraje, kde je
o 100 milionů méně. Které dotační programy dostanou Černého
Petra? Které spolky a sdružení budou mít problémy? Hasiči? Sportovci? Další sdružení? Nebo bude
zmenšen např. program na podporu malých prodejen? Nebo jiné

potřebné tituly, které jsme v minulosti podporovali. Částky pro
jednotlivé dotační tituly nebyly
zveřejněny... což žadatelům ani
nedává možnost úvahy, zda má
smysl vypracovat žádost grantového titulu.
S Pavlem Hečkem, který měl
uplynulé čtyři roky na starost regionální rozvoj a dotace, jsme se
toto snažili zvrátit a podpořit tak
jednotlivé obce, spolky a sdružení. Avšak neúspěšně. Koalice si
prosadila škrty v dotačních programech. Škrty akorát dopadnou
na ty nejpotřebnější, na spolky
a sdružení, jejichž členové dělají
výbornou práci bez ohledu na honorář a ve volném čase. V součas-

né době koronaviru je finanční
podpora spolků a sdružení důležitá i proto, že nemají možnost
si finance vydělat jinou činností,
např. pořádáním obvyklých plesů.

Proto jsme takto sestavený rozpočet nepodpořili! Mohl být sestavený jinak a lépe....
Jiří Štěpán (Spolu pro kraj)

Odměna za špatně odvedenou práci
I za špatně
odvedenou
práci může někdo
z kapes daňových
poplatníků získat
tučnou odměnu.
Přesně tak dopadlo
rozloučení s ředitelkou Zdravotnického holdingu Královehradeckého kraje a.s. Ivanou Urešovou. Kraj ji musí
vyplatit královské odstupné ve výši
překračující tři čtvrtě milionu korun.
Podnik byl zřízen, aby dohlížel
na provoz krajských nemocnic.
Podnik, který sdružuje ostatní společnosti a je pro ně pomyslným
vzorem jak hospodařit, skončil svou
činnost ve ztrátě. Jak je možné, že
manažer – zaměstnanec, který svou
práci nezvládne a v důsledku toho
je s ním rozvázán pracovní poměr,
obdržel za tuto špatně odvedenou
práci odměnu?
Je naprosto v pořádku, když
za výkon, úspory a dosažení efekti-

vity obdrží vedoucí krajských organizací odměnu a jsou motivování
k vyšším výkonům. Avšak věřil jsem,
že odměňování za špatně odvedenou práci již skončilo.
Jsme přesvědčeni, že je nutné provést kontrolu manažerských smluv
nejen v oblasti zdravotnictví, ale
ve všech krajem zřizovaných společnostech, aby již nikdy v budoucnu
nedošlo k podobným pochybením.
Otázkou zůstává, zda má holding
nějaký význam a přínos, když nás
jeho fungování ročně stálo zhruba
20 milionů. Opravdu musí ředitele
pěti nemocnic (s jejich vlastní zodpovědností a kompetencemi) řídit
dalších pět manažerů s takovýmto
rozpočtem? Možnosti jsou dvě: buď
bude vše při starém, nebo druhá –
ta lepší – že nový radní za zdravotnictví Zdeněk Fink přijde i s novými
myšlenkami. Uvidíme.
Jan Kříž (ANO 2011)

Důležitá je ochota spolupracovat
Vážení přátelé,
děkuji za důvěru,
kterou jste mi dali.
Šla jsem do krajské
politiky i s vědomím, že doba bude
během volebního
období kvůli pandemii nelehká. Byla bych ráda, aby
češství, které je ve mně zakořeněné,
opět v naší zemi silně rezonovalo.
Nejdůležitější bude, abychom drželi pospolu. Rozdělený národ je vždy
oslaben. Miluji svou nádhernou vlast
a chci ji hájit i pro své děti a vnoučata.
Všechno zlé je vždy i k něčemu
dobré. Krizová situace dohnala naši
zkostnatělou státní správu ke zrychlení vydávání rozhodnutí. Mám ale
pocit, že takový „fofr“ ve vládních
rozhodnutích je až přespříliš. Vidím
zmatek i v Poslanecké sněmovně, kde

pracovně působím. Nyní je nutné najít systém a zefektivnit tento nastolený trend. Nedokážeme to jinak, než
ochotou ke spolupráci. Ta se již začala
projevovat vznikem širokých koalic.
Kéž by ochota ke spolupráci vydržela
vždy a všude po celá volební období.
SPD bude konstruktivní opozicí.
Bude prosazovat program upřednostňování českého pracujícího občana, české potraviny, české tradiční
rodiny a nebude se bát mít kritický
pohled na EU. Sestavit rozpočet kraje
na příští rok, v době, kdy nikdo neví,
co bude zítra, natož pak v průběhu
roku, je velice složité. Doba je sice
nelehká, ale rozpočet schválen byl.
Jak jej časem přizpůsobíme realitě
příštích dní, se uvidí. Přeji Vám všem
pevné zdraví v novém roce 2021.
Andrea Pajgerová (SPD)

Články v této rubrice vyjadřují názory zastupitelů, případné reakce adresujte přímo autorům.
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SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA
Vyluštěte křížovku a soutěžte s námi o dárek. Zašlete nám tajenku do 15. ledna 2021 na e-mail: krizovka@kr-kralovehradecky.cz, nebo poštou na adresu:
Tiskové oddělení KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ s heslem „KŘÍŽOVKA“. Třem vylosovaným výhercům
pošleme dárek, proto nezapomeňte uvést svoji adresu. Zasláním odpovědi souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů, a to do vydání následujícího
čísla U nás v kraji. V případě vylosování vaší správné odpovědi pak souhlasíte i se zveřejněním svého jména a bydliště v následujícím čísle U nás v kraji.
Výherci minulého kola jsou: Pavel Pecák (Skřivany), Václav Anděl (Náchod), Walter Kuhn-Gaber (Hostinné).

U nás v kraji – informační zpravodaj Královéhradeckého kraje • EVIDENČNÍ ČÍSLO: MK ČR E 13773 • VYDAVATEL: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové, tel.: 495 817 111, e-mail: unasvkraji@kr-kralovehradecky.cz
• TEXTY A FOTO: Pokud není uvedeno jinak archiv redakce • VÝROBA, TISK: VLTAVA LABE MEDIA a.s., tiskárna Novotisk Praha • DISTRIBUCE: Českou distribuční a.s. • Počet výtisků: 254 800 kusů • Uzávěrka příštího čísla: 15. 1. 2021

12

