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Podle pacientů je 
náchodská nemocnice 
nejlepší v kraji

Oblastní nemocnice v Náchodě 
se umístila na prvním místě v jed-
né z kategorií v anketě Nemocnice 
ČR 2018. Svým hlasováním ji hos-
pitalizovaní pacienti umístili ne-
jen jako nejlepší v Královéhradec-
kém kraji. Celorepublikově se pak 
umístila na prvním místě v oblas-
ti komunikace s pacienty. 

Nemocnice se letos zlepšila 
i  v  ekonomické oblasti. Po  sé-
rii opatření, která byla koncem 
minulého a  začátkem letošního 
roku přijata, se postupně nemoc-
nice stabilizuje. „Ve  srovnání 
s minulým rokem, kdy nemocni-
ce za  období leden až říjen hos-
podařila s průběžným výsledkem 
-83,2 mil. Kč, se letos podařilo 
zlepšit hospodářský výsledek 
celé akciové společnosti na  -44,8 
mil. Kč,“ uvedl náměstek Aleš Ca-
bicar odpovědný za  oblast zdra-
votnictví. 

Trutnovská průmyslovka 
získala trenažer 

Již několik let funguje v  Trut-
nově spolupráce mezi střední 
průmyslovou školou a společností 
Continental. Díky ní byl ve  škole 
zprovozněn trenažér výrobní linky 
pro výuku žáků. Ve škole tak vznik-
lo reálné prostředí průmyslového 
provozu. Nyní učitelé s žáky pracu-
jí na propojení trenažeru s robotic-
kými pracovišti. 

Součástí slavnostního uvedení 
trenažeru do  provozu bylo také 
předání stotisícového daru od spo-
lečnosti Continental, u  níž dosud 
našlo uplatnění okolo tří stovek 
absolventů SPŠ Trutnov. 

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 domác-
nosti v  Královéhradeckém kraji. 
Pokud jste aktuální číslo zpravo-
daje nedostali do  schránky, volej-
te na  telefonní číslo 495  817  111, 
nebo nám napište na email: una-
svkraji@kr-kralovehradecky.cz.

Rychnovská nemocnice bude mít více odpovědnosti
Od 1. ledna 2019 má nemocnice 

v  Rychnově nad Kněžnou vlastní 
vedení. Cílem je personální sta-
bilizace rychnovské nemocnice, 
která v  současné době spadá pod 
Oblastní nemocnici Náchod, a. s.

„Rada kraje udělila pokyn před-
stavenstvu Zdravotnického hol-
dingu Královéhradeckého kraje, 
potažmo Oblastní nemocnici Ná-
chod, k  učinění kroků, které pove-
dou ke  vzniku samostatně řízené 
části závodu s  názvem Nemocnice 
Rychnov nad Kněžnou. Ta bude mít 
vlastního ředitele, který bude orga-
nizačně spadat pod statutárního 
ředitele a  bude řídit oddělené pro-

vozy této nemocnice,“ informoval 
náměstek hejtmana pro zdravot-
nictví Aleš Cabicar.

Z  právního hlediska bude sub-
jekt Oblastní nemocnice Náchod, 
a. s., zachován. Dojde však k  orga-
nizační změně v  podobě přímého 
řízení nemocnice v  Rychnově nad 
Kněžnou vlastním managementem.

„Jmenování nového ředitele je 
jedním z  konkrétních kroků pro 
posílení rychnovské nemocnice, 
její rozvoj a  osamostatnění, což 
bylo mým přáním. Kraj tím jasně 
vyjadřuje zájem o  rychnovskou 
nemocnici, její stabilizaci, dobré 
fungování a v neposlední řadě o za-

jištění zdravotnických služeb pro 
obyvatele Rychnovska. Personál tím 
zároveň získává další impuls pro 
budoucí činnost nemocnice,“ sdělil 
hejtman Jiří Štěpán.

Nemocnice v  Rychnově nad 
Kněžnou zajišťuje zdravotnickou 
péči pro spádovou oblast s  mini-
málně 80 tisíci obyvateli. Do  této 
oblasti spadá také průmyslová 
zóna Solnice-Kvasiny, kam dojíž-
dí za  prací na  12 tisíc lidí. Králo-
véhradecký kraj i  nadále počítá 
s  investičními plány na  přestav-
bu a  modernizaci rychnovské 
nemocnice za  téměř 400 milionů 
korun. |

Kraj v roce 2018 na investicích nešetřil
Silnice, nová lůžka v  domovech 

seniorů či stavba nové nemocnice. 
Královéhradecký kraj úspěšně do-
končil či začal pracovat na řadě pro-
jektů, které zlepší život všech obyva-
tel. Rokem 2018 však práce nekončí, 
v  následujících čtyřech letech chce 
kraj investovat či zahájit investice 
zhruba za 9,6 miliardy korun.

Obyvatelstvo regionu stárne. Kraj 
dělá vše pro to, aby seniorům zajis-
til důstojné stáří, a  proto pracuje 
na rozšíření kapacit pobytových za-
řízení. Příkladem může být projekt 
rozšíření Domova U  Biřičky. Jinde 
už je hotovo. Například koncem září 
2018 bylo v Rychnově nad Kněžnou 
otevřeno nové nízkokapacitní zaří-
zení pro poskytování sociálních slu-
žeb. Investorem stavby za více než 75 
milionů korun je město, Královéhra-
decký kraj na  ni přispěl v  průběhu 
dvou let celkem 10 miliony korun. 

Výrazné finanční podpory se 
dostalo i  pozemním komunika-
cím. S  listopadem skončila sta-
vební sezona roku 2018. Během ní 
bylo realizováno 42 rekonstrukcí 
a 20 souvislých oprav komunikací. 
Představuje to 93 kilometrů opra-
vených silnic a 15 mostů. Prostavě-
lo se tak 1,17 miliardy korun..

Úspěch slavil také diplomatic-
ký boj a  Ministerstvo dopravy ČR 
vyhovělo připomínkám Králové-
hradeckého kraje a v nové vyhlášce 
navrhlo bezplatné užívání úseků 

dálnic D11 a D35. Nově mohou řidi-
či využívat zdarma úsek D11 Sedli-
ce – Kukleny a úsek D35 Sedlice – 
Opatovice nad Labem. 

Lepší péče i vzdělání
Také do  nemocnic kraj inves-

tuje miliardové částky. Současnou 
největší investicí v  této oblasti je 
přestavba nemocnice v  Náchodě 
za  1,344 miliardy korun zahájená 
v dubnu. Staví se za plného provo-
zu nemocnice.  

Vedení kraje pamatuje i na dal-
ší nemocnice v regionu. Například 
v  broumovské nemocnici kraj 
postupně rekonstruuje oddělení 
JIP za 25,6 milionů korun. V  rámci 
rekonstrukce proběhnou staveb-
ní úpravy druhého podlaží, kde 
vzniknou nové pokoje oddělení 
JIP, dohledové pracoviště, či zázemí 
pro zaměstnance.  

Velkou část peněz kraj investo-
val do školských zařízení. O moder-
nizaci školního statku v  Hořicích 
se dočtete na  straně 4. Ale to není 
vše. Krátce před koncem roku 2019 
bylo otevřeno Centrum odborné 
přípravy polygrafických oborů při 
Střední škole propagační tvorby 
a  polygrafie Velké Poříčí. Osmde-
sátimilionový projekt zahrnoval 
stavební práce, které umožní sou-
středění výuky polygrafických obo-
rů do jednoho místa, i pořízení no-
vých technologií pro výuku. 

Miliony turistů
Špatně se nevedlo ani v oblasti 

cestovního ruchu. Podle dat Čes-
kého statistického úřadu přijelo 
do  Královéhradeckého kraje bě-
hem léta nejvíce turistů v  jeho 
historii. Bylo jich téměř 1,2 mili-
onu. Vedení kraje se snaží region 
co nejvíce zatraktivnit, proto usi-
lovně pracuje například na  zdár-
ném průběhu projektu „Česko-
-polská Hřebenovka“. Za téměř 95 
milionů korun na česko-polském 
pomezí vzniknou tři nové roz-
hledny a  dalších osm jich bude 
obnoveno. 

Drtivou většinu krajských pro-
jektů se v roce 2018 podařilo buď 
začít, nebo dovést do  úspěšného 
konce. Našly se však i výjimky. Nej-
větší potíže má kraj s  hledáním 
dodavatele na  rekonstrukci pev-
nosti Dobrošov. Podařilo se získat 
finance, nicméně zakázkami pře-
hlcené stavební firmy o  krajskou 
nabídku neprojevily zájem. 

Královéhradecký kraj hodlá 
v následujících čtyřech letech in-
vestovat či zahájit investice zhru-
ba za  9,6 miliardy korun. Peníze 
půjdou zejména do  nemocniční 
a  dopravní infrastruktury nejen 
v  rámci průmyslové zóny Solni-
ce-Kvasiny na  Rychnovsku. Na  fi-
nancování investic se bude po-
dílet jak kraj, tak stát a  evropské 
fondy. |

krÁtCE z krAjE stalo se




