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EPIDEMIE KORONAVIRU 
NADÁLE SLÁBNE  
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U nás v kraji
www.kr-kralovehradecky.cz květen 2021

Dopravu v kraji zajišť uje přes 200 nových vozidel

Vážení 
spoluobčané,
v předchozím 
čísle jsem zmi-
ňoval pomysl-
ný bod zlomu 
e p i d e m i c k é 
situace v  našem kraji a  hovořil 
také o nových začátcích a o naději. 
Po  měsíci mohu s  radostí potvr-
dit stále klesající trend epidemie, 
uvolňování nemocničních lůžek 
ve prospěch jiných než covidových 
diagnóz a pozvolný návrat k běžné 
i operativní péči ve zdravotnictví.

SLOVO HEJTMANA

 Máme za  sebou i  několik no-
vých začátků. Veřejná autobuso-
vá doprava zahájila provoz podle 
nových smluv, do  nových budov 
náchodské nemocnice se nastě-
hovala a začala fungovat oddělení 
ortopedie, chirurgie a  brzy i  ARO, 
děti se začaly vracet do škol a ško-
lek a  s  nadějí očekáváme další 
krůčky signalizující návrat k  dal-
ším dříve obvyklým činnostem.
 Jsme všichni již nedočkaví 
a  z  dlouhého omezení mnohdy 
také unavení, zklamaní a podráž-
dění. Potřebujeme zpět pevnou 

půdu pod nohama, nové podněty, 
příběhy a  poznání do  našich ži-
votů. Ale také srozumitelné plány, 
které pomohou zpět nastartovat 
ekonomiku naší země, logiku 
v  přijímání či uvolňování opat-
ření a  důvěryhodnost od  těch, co 
rozhodují. 
 Ještě nemáme vyhráno, vše 
je velmi napjaté a  zranitelné. 
Při neodpovědném zacházení se 
znovu nabytými možnostmi by-
chom mohli snadno spadnout 
zpět. Proto stále potřebujeme 
i vzájemnou ohleduplnost a sluš-

nost. Věřím ale, že jsme na dobré 
cestě.
 Děkuji také za  vaše podně-
ty i  názory, které dostávám ať 
už e-mailem, telefonicky nebo 
prostřednictvím sociálních sítí 
a moc se těším, až se s vámi budu 
moci zase potkávat a  diskutovat 
osobně. 
 Prožijte máj při pevném zdra-
ví, s  láskou ve  všech podobách, 
které vám tento čas nabídne!

Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Už téměř dva měsíce jezdí ve-
řejná autobusová doprava v Králo-
véhradeckém kraji podle nových 
desetiletých smluv. Cestující mají 
díky tomu větší komfort a  více 
bezbariérových spojů. Výběr no-
vých autobusových dopravců je 
s hodnotou 7,7 miliard korun nej-
větším tendrem v historii kraje. 

„Jako gestor pro oblast dopra-
vy jsem se přípravě a  realizaci 

této zakázky věnoval prakticky 
celé minulé volební období. Jsem 
velmi rád, že náš kraj byl jedním 
z  prvních, kterým se podařilo 
kompletně vysoutěžit veřejnou 
autobusovou dopravu na  celém 
svém území,“ uvedl hejtman Mar-
tin Červíček.

Veřejnou dopravu od  března 
zajišťují společnosti CDS Náchod, 
P-transport, BusLine KHK a  Konsor-

cium Transdev Morava a AUDIS BUS. 
Smlouvy s nimi přinášejí významné 
změny.

„Cílem Královéhradeckého kra-
je bylo hlavně zajistit vyšší kom-
fort na  cestách za  prací, do  školy, 
ale i za kulturou a odpočinkem. To 
by mohlo k pravidelnému využívá-
ní veřejné dopravy přesvědčit další 
zákazníky,“ řekl radní Václav Řehoř 
odpovědný za oblast dopravy.

Kraj uspořádá zimní 
olympiádu dětí 
a mládeže v lednu 2023  

letos půjde na obnovu 
silnic v regionu přes 
900 milionů Korun   

K  tomu bylo zásadní stano-
vit podmínky výběrového řízení 
na nové desetileté období tak, aby 
vozidla byla svým technickým sta-
vem, stářím a  vybavením na  vyšší 
úrovni než doposud. |        

                          Dokončení na straně 6

9
NA PODPORU 
VENKOVSKÝCH PRODEJEN 
i rozvoj cyKlotras 
Kraj rozdělí přes 
40 milionů Korun 



2

Hygienici hlásí: Epidemie koronaviru nadále slábne 
V  Královéhradeckém kraji po-

kračuje slábnutí epidemie. Ještě 
na  přelomu února a  března v  regi-
onu v  nejhorších týdnech přibylo 
přes 5000 nakažených za sedm dnů, 
v  polovině dubna k  datu uzávěrky 
U  nás v  kraji to bylo 443 za  týden. 
Nákaza v  kraji je nyní nejrozšíře-
nější v  okrese Rychnov nad Kněž-
nou, nejméně na Trutnovsku.

Od  začátku pandemie se do  20. 
dubna v  Královéhradeckém kraji 
nakazilo oficiálně 103 528 lidí. |

KORONAVIRUS  

Na  speciální telefonní lince 
k  očkování proti onemocnění co-
vid-19 pomáhají operátoři z řad za-
městnanců krajského úřadu s  re-
gistrací do centrálního očkovacího 
systému již od letošního ledna. 

Volajícím sdělují nejdůležitější 
informace a  odpovídají na  jejich 
dotazy. V  současné době se regis-
trace postupně spouští i  pro další 
věkové kategorie, a  proto vedení 
kraje rozhodlo, že tuto službu bude 
svým občanům poskytovat i v dal-
ších měsících. 

„O informace k očkování a pomoc 
s  registrací do  centrálního systému 
je stále velký zájem i  mezi dalšími 
věkovými kategoriemi, což dokazuje 
počet volajících. Naši operátoři z řad 

Informační linka k očkování bude dále sloužit občanům  

zaměstnanců krajského úřadu bě-
hem provozu linky již vyřídili přes 
čtyři tisíce hovorů, a  proto tuto in-
formační službu chceme občanům 
našeho regionu poskytovat i nadále. 

Těší mě, že je o službu zájem a že ales-
poň tímto způsobem můžeme lidem 
pomoci a  přispět k  jejich správné 
orientaci v  záplavě neustále se mě-
nících informací, “ uvedla ředitelka 
Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje Ivana Křečková. 

Informační linka je v  provozu 
každý všední den od 9 do 14 hodin 
na  telefonním čísle 495  817  110. 
Nenahrazuje celostátní koronavi-
rovou linku 1221, ale slouží jako 
další informační alternativa pro 
obyvatele regionu. |

Testy ve školách by měly být kvalitnější a šetrnější
Od  12. dubna se do  škol vrátili 

někteří žáci a  začalo jejich povin-
né testování. Z 19 336 antigenních 
testů provedených během prvního 
dne v Královéhradeckém kraji jen 
10 ukázalo pozitivní výsledek.

Následný PCR test ale nepotvr-
dil přítomnost nákazy covid-19 
u  žádného z  testovaných žáků. 
Kraj proto v  dopise vyzval minist-
ra školství, aby co nejdříve zajistil 
kvalitnější, a  především šetrnější 
metodu testování. 

„Testování žáků na  covid-19 je 
bezpochyby správný krok, jak za-
mezit nekontrolovatelnému šíření 
nákazy. Pokud ale téměř 20 tisíc 
testů neodhalí jediný případ náka-
zy, tak buď máme ve školách všech-
ny žáky covid-negativní, nebo jsou 
používané testy prostě nekvalitní,“ 
upozorňuje náměstek hejtmana 

Arnošt Štěpánek odpovědný za ob-
last školství a sportu.

V souvislosti s  testováním odešel 
ministru školství dopis hejtmana 
Martina Červíčka, ve  kterém mimo 
jiné vyzval k  testování žáků pomocí 

šetrnější metody. „V  současné době 
je řada možností, jak na covid-19 tes-
tovat, které by byly určitě vhodnější 
ve  školách. Kromě toho by rodiče 
žáků měli mít důvěru ministerstva 
školství, aby mohli testovat své děti 

sami, například v  pohodlí domova,“ 
doplňuje náměstek Štěpánek.

Šetrnější testy ve speciálních školách
V souvislosti s povinným testo-

váním žákům pomohl Královéhra-
decký kraj krajským i soukromým 
speciálním školám s  testováním 
dětí, které mají speciální potřeby 
díky zdravotnímu hendikepu. 

„Testování na  covid-19 bohužel 
znemožňovalo  přítomnost ve škole 
například dětem s poruchou autis-
tického spektra, pro které je samo-
testování stěrem z nosu kompliko-
vané a  stresující. Rozhodli jsme se 
proto pomoci a mezi 27 vybraných 
mateřských a základních škol jsme 
rozvezli sady plivacích testů, které 
jsou šetrnější a v řadě případů snaz-
ší pro provedení,“ doplnil náměstek 
Štěpánek. |

Denní přehled osob s nově prokázaným 
onemocněním covid-19
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INFORMUJEME  

Zimní olympiáda dětí a mládeže bude v lednu 2023 ve Špindlerově Mlýně 
Olympiáda dětí a  mládeže 

v  roce 2023 se uskutečni v  Krá-
lovéhradeckém kraji. Centrem 
akce, která se uskuteční 22. až 27. 
ledna 2023 bude krkonošské stře-
disko Špindlerův Mlýn. Závaznou 
přihlášku kraje potvrdil Výkon-
ný výbor Českého olympijského 
výboru. Královéhradecký kraj se 
ujme hostitelské role v  historii 
dětských olympiád podruhé.

Zahajovací ceremoniál se slav-
nostním nástupem a  zapálením 
ohně bude na  zimním stadionu 

Další informace naleznete na: koronavirus.kr-kralovehradecky.cz 

v  ČPP aréně v  Hradci Králové. Krá-
lovéhradecký kraj tak přivítá vý-
pravy mladých sportovců a  spor-
tovkyň ze 14 krajů ČR.

Zimní olympijské hry počítají 
se zařazením několika sportů, a to: 
alpského a běžeckého lyžování, bi-
atlonu, krasobruslení, ledního ho-
keje, lyžařského orientačního běhu, 
skicrossu, snowboardingu a šachů. 
Záměrem Královéhradeckého kraje 
je zařadit do  programu ODM pa-
ralympijskou disciplínu, která by 
byla plnohodnotnou součástí bo-

dovaných výsledků jednotlivých 
krajských výprav. „Chceme dětem 
ukázat, že i s handicapem je možné 
dosáhnout významných sportov-
ních úspěchů,“ uvedl náměstek hejt-
mana pro sport Arnošt Štěpánek.

Královéhradecký kraj chce zajistit 
financování akce v roce 2022 a 2023 
z vlastních zdrojů, z finančních pro-
středků Národní sportovní agentury, 
příspěvku Českého olympijského 
výboru a  ostatních krajů. Zástupci 
kraje odhadli celkový rozpočet akce 
zhruba na 30 milionů korun. |

Královéhradecký kraj je jeden ze tří nejproočkovanějších regionů
Už čtyři měsíce se v  Králové-

hradeckém kraji očkuje proti 
covid-19. Do  20. dubna v  regionu 
dostalo minimálně první dávku 
vakcíny zhruba 92 tisíc osob, tedy 
asi 16 % populace kraje. Dvakrát 
bylo očkováno více jak 42 tisíc 
lidí, tedy asi 7 % všech obyvatel 
regionu.

Krajská očkovací strategie po-
čítá s  očkováním 160 tisíc dávek 
měsíčně. K  tomu, ale schází to 
hlavní, dostatek vakcíny, kterou 
by mohlo dostat co nejvíce zájem-
ců. Od  začátku roku do  poloviny 
dubna do  kraje dorazilo zhruba 
140 tisíc dávek vakcíny a  region 
čeká na další, slibované stotisíco-
vé závozy měsíčně.

„Královéhradecký kraj je je-
den z  nejlépe očkujících regionů 
ČR. V  počtu očkovaných na  1  000 
obyvatel se řadíme 
mezi tři nejprooč-
kovanější regiony. 
Naše strategie, kdy 
očkujeme nejen 
v  nemocni-
cích, ale 
také 

v  ordinacích 
praktických lé-

kařů, se ukázala jako 
velmi efektivní. Praktici dokázali 
vyočkovat už 17 873 dávek, za což 

jim moc děkuji. Nicméně s  ohle-
dem na  zájem o  očkování v  je-
jich ordinacích je to pořád málo, 
neboť chybí dostatek vhodného 
typu vakcíny, který jsou praktici 

schopní očkovat 
ve  svých ordinacích, přičemž 
na  očkování u  praktiků aktuálně 
čeká zhruba 31 tisíc registrova-
ných zájemců,“ informoval hejt-
man Martin Červíček. 

Podle hejtmana 
jsou zdravot-
níci v  regi-
onu bez 

problému 
schopni očko-

vat až 160 tisíc dávek 
měsíčně a  lidé mají 

díky většímu množství 
očkovacích míst více mož-

ností, kde se nechat očkovat.
„Naším cílem je, abychom 

do  konce července měli proočko-
váno 60 % populace kraje, to je 
zhruba 330 tisíc osob. Abychom 
toho ale dosáhli, potřebujeme stá-
tem slibovaný počet vakcín. Pro 
zajímavost, v dubnu jsme očekáva-

li více než 100 tisíc dávek, ale obdr-
žíme jich bohužel asi jen 85 tisíc. 
Snad ale v květnu začnou do krajů 
proudit vakcíny ve státem avizova-
ném množství. Náš kraj je připra-
ven očkovat veškeré množství, co 
k nám dorazí,“ dodal hejtman.

Od  dubna na  území Králové-
hradeckého kraje působí celkem 
11 očkovacích míst, která jsou 
schopná dohromady po-
dat více jak 112 tisíc dá-
vek vakcíny měsíčně. 
Základními pilíři očko-
vací sítě jsou krajské 
n e m o c n i c e , 

s t á t n í 
Fakultní 

nemoc nice 
Hradec Králové 

a soukromá Nemocnice Vrchla-
bí. Důležitou součástí očkovací 
sítě jsou také ordinace více než 
dvou stovek praktických lékařů, 
kteří jsou schopni očkovat až 50 
tisíc dávek za měsíc.

Cílem očkování proti covid-19 
je chránit obyvatele a omezit dal-
ší šíření nákazy v populaci, stejně 
jako snížit počet úmrtí a zabránit 
přetížení zdravotnických zaříze-
ní. Je to cesta, jak ochránit riziko-
vé skupiny obyvatelstva, zdravot-
nické pracovníky a klíčové složky 
kritické infrastruktury. |

*Čísla udávají 
dávky vakcín. 
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z dopravy 

Letos půjde na obnovu silnic v regionu přes 900 milionů korun 
Na  obnovu krajské silnič-

ní sítě, tedy silnic II. a  III. třídy 
a  mostů, půjde letos 917,2 milio-
nu korun. Daří se tak udržet trend 
posledních čtyř let, během nichž 
Královéhradecký kraj investoval 
do dopravní infrastruktury téměř 
4,5 miliardy korun.

Letos se zahájí 22 nových sta-
veb s  předpokládanou hodnotou 
569,8 milionu korun. Z  loňska 
přechází 5 staveb, na  nichž bude 
letos prostavěno přes 277,4 mi-
lionu korun. V  rámci investic 
do průmyslové zóny na Rychnov-
sku se bude realizovat jedna stav-
ba v  hodnotě 70 milionů korun 
– obchvat Domašína. Celkem se 
tak jedná o  28 staveb v  hodnotě 
917,2 milionu korun.

„Představuje to výstavbu 50 ki-
lometrů silnic a  šest mostů. Vedle 
celkových rekonstrukcí budeme 
opět provádět i  souvislé opravy, 
takže objem prostředků určených 

do  dopravní infrastruktury bude 
ještě vyšší,“ říká radní Václav Ře-
hoř odpovědný za  oblast dopravy 
a majetku.

Také letos je nejvýznamněj-
ším zdrojem financování u  no-
vých i  přecházejících staveb 
Integrovaný regionální operač-
ní program (IROP). Významné 
prostředky poskytne také Stát-
ní fond dopravní infrastruktu-
ry (SFDI) a  s  rekonstrukcí silnic 
v příhraničních oblastech pomů-
že program Interreg. 

K  nejvýznamnějším stavbám 
zahajovaným v  roce 2021 patří 

rekonstrukce silnice II/ Chlum 
– Velký Vřešťov – Mostek, kilo-
metr 33,251–35,757, druhá etapa 
rekonstrukce silnice II/285 Ja-

roměř – Nové Město nad Metují 
a  druhá etapa rekonstrukce sil-
nice II/280 z Libáně přes Děteni-
ce směrem na hranice se Středo-
českým krajem.

„Efektivní obnova silniční 
sítě zůstává jedním z  hlavních 
cílů i  pro nové krajské vedení, 
což dokládá plán oprav na  le-
tošní rok. Navíc jsem velmi rád, 
že stát na  letos zahajovaných 
stavbách obchvatů Doudleb nad 
Orlicí, Jaroměře a  Nové Paky vel-
mi pravděpodobně v  tomto roce 
prostaví zhruba jednu miliardu 
korun, dalších 2,3 miliardy inves-
tuje do  dvou úseků dálnice D11 
a  za  dalších zhruba 550 milionů 
korun provede rekonstrukce sil-
nic první třídy. To představuje 
dalších zhruba 3,8 miliardy korun 
investovaných do  silnic v  Králo-
véhradeckém kraji,“ dodává hejt-
man Martin Červíček. |

Vedle celkových rekonstrukcí budeme opět pro-
vádět i souvislé opravy, takže objem prostředků 
určených do dopravní infrastruktury bude ještě 
vyšší. 
Václav Řehoř, radní kraje

Dopravní stavby plánované na květen termín realizace 

ii/304 Úpice – rekonstrukce komunikace 3. 5.– 27. 11. 2021

ii/296 velká Úpa – rekonstrukce mostu ev.č. 296-013 10. 5.–31. 10. 2021

iii/3109, iii/31010,iii/3111 most orlické záhoří 10. 5.–29. 8. 2021

iii/30324 broumov – Šonov (lidická) 17. 5.–17. 10. 2021

iii/2864 těšín – soběraz – radim 1. etapa 31. 5.–3. 10. 2021

Mezi významné silniční projekty v Královéhradeckém kraji 
patří zejména výstavba dálnice představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro 

nebo stavba rychlostní silnice financování výstavby dopravní infrastruktury v České 
která umožnila moderní republice. S celkovou alokací cca se jedná 

kapacitní napojení automobilové dopravy celé hradecko- o jeden z největších operačních programů. Připadá na něj 
pardubické aglomerace na dálnici D11. zhruba ze všech prostředků pro ČR

Z železničních projektů, které byly realizovány 
v Královéhradeckém kraji, lze zmínit například revitalizaci Přímo v Královéhradeckém kraji pak bylo realizováno
tratí z Hradce Králové do Trutnova či z , díky nimž se nově postavilo nebo 

, případně zmodernizovalo

Operační program Doprava 2014–2020 (OPD2) 
D11 v úseku 1107 Smiřice 

– Jaroměř  R35 Hradec 
Králové (Sedlice) – Opatovice, 123 miliard Kč 

17 %  z evropských 
strukturálních a investičních fondů. 

 
Týniště nad Orlicí 29 projektů

do Broumova   rekonstrukci žst. Jaroměř.  přes 84 km silnic a železnic. 
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zdravotnictví 

Letecké přilby umožní i noční vidění 
Letečtí záchranáři v Hradci Krá-

lové získali dvě nové letecké hel-
my v hodnotě 150 tisíc korun. Přil-
by umožňují kvalitní komunikaci 
mezi členy posádky ve  vrtulníku 
i  mimo něj, omezují vliv vibrací 
a může je použít i záchranář, když 
se spouští k zemi na lanovém pod-
věsu. Vedle přímé ochrany hlavy 
umožňují rovněž použití brýlí pro 
noční vidění. 

Zdravotnická záchranná služba 
Královéhradeckého kraje mohla 
nové vybavení pořídit za  finanční 
dar poskytnutý Elektrárnami Opa-
tovice. 

Letečtí záchranáři začali pra-
videlně používat letecké přilby 
v červnu 2009, a to na základně prá-
vě v  Hradci Králové. Do  té doby se 
posádka vzájemně dorozumívala 

Nákup zdravotnického vybavení 
skončí během letošního léta

Nákupy moderního vybavení 
pro dva nové pavilony Oblastní 
nemocnice Náchod pokračují. Cel-
ková hodnota všech pořízených 
zdravotnických technologií bude 
zhruba 200 milionů korun bez 
DPH.

„Díky všem připravovaným 
investicím bude náchodská ne-
mocnice patřit k nejlépe vybave-
ným zdravotnickým zařízením. 
Chceme vybudovat špičková 
pracoviště pro veškerý personál 
a  pacientům zajistit komfortní 
služby na úrovni 21. století,“ říká 
první náměstek hejtmana Pavel 
Bulíček odpovědný za  oblast in-

vestic, inovací a  informačních 
technologií.

Do  nemocnice již kraj v  uply-
nulých měsících pořídil například 
světla do  operačních sálů, moni-
torovací systém životních funkcí, 
zařízení pro provoz centrální ste-
rilizace, sprchové panely s  dezin-
fekcí, rentgen, plicní ventilátory, 
bariatrická lůžka, novorozenecká 
vyhřívaná lůžka, kojenecké a  dět-
ské postýlky nebo porodní postele.

Soutěže na  další zdravotnické 
vybavení v  současnosti probíhají. 
Všechny dodávky mají být realizo-
vány nejpozději v srpnu letošního 
roku. |

pouze prostřednictvím hovorových 
sluchátek a ochrana hlavy se nepo-
užívala. Ke změně vybavení přispěla 
i  srážka záchranářského vrtulníku 
s dravcem, který prorazil čelní sklo 
a ohrozil bezpečnost letu. |

V nových pavilonech náchodské nemocnice se otevřelo první 
lůžkové oddělení ortopedie a lékaři zde začali operovat  

Lékaři v  Oblastní nemocnici 
Náchod začali v  nových pavilo-
nech s operacemi. Začátkem dub-
na se zde otevřelo první lůžkové 
oddělení ortopedie, následně ne-
mocnice postupně uvedla do pro-
vozu dva operační sály. 

Do  administrativní části no-
vého pavilonu se již v  minulých 
měsících nastěhovali někteří za-
městnanci nemocnice, fungoval 
zde také ambulantní covidový 

stacionář pro rizikové pacienty 
a  v  přízemí se od  ledna nachází 
očkovací centrum.

„V  náchodské nemocnici se 
skutečně odehrávají zcela zásadní 
věci, první nastěhování pacientů 

na  lůžkové oddělení i  první ope-
race. Chtěl bych poděkovat všem, 
kteří se na  stavbě a  vybavení vel-
ké části nové nemocnice třetího 
tisíciletí v  Náchodě podíleli a  po-
přát všem bezproblémový provoz 
s  pozitivním dopadem na  široké 
okolí,“ řekl radní pro zdravotnic-
tví Zdeněk Fink.

Stěhování náchodské ortope-
die do  třetího podlaží pavilonu J 
se uskutečnilo na  konci března 
a  začátku dubna. Obnášelo ná-
ročný přesun veškerého potřeb-
ného vybavení lůžkového oddě-
lení a  také prozatím jednoho ze 
dvou superaseptických operač-
ních sálů.

 „Jsme rádi, že můžeme opět nor-
málně pracovat. I  když operační 
programy nebudou v první fázi ješ-
tě v plném objemu, tak doufám, že 

v  horizontu několika týdnů se bu-
deme moci vrátit k naší běžné čin-
nosti, kterou jsme od října nemohli 
vykonávat,“ řekl primář ortopedic-
kého oddělení Roman Umlauf.

„Pokud se bude covidová situ-
ace nadále zlepšovat, počítáme 
s  postupným přesunem dalších 
oddělení ze starých budov do no-
vých. Ortopedii bude následovat 
společně se zprovozněním steri-
lizace a  dalších operačních sálů 
chirurgické oddělení, ORL a v dal-
ším sledu pak gynekologicko-po-
rodnické a dětské oddělení,“ dopl-
nil další plány ředitel nemocnice 
Jan Mach.

Náchodská nemocnice je nej-
větším zdravotnickým zařízením 
zřizovaným Královéhradeckým 
krajem, které slouží spádové ob-
lasti pro více jak 200 tisíc obyva-
tel. Za  první etapu modernizace 
nemocnice zaplatil kraj celkem 
1,4 miliardy korun a  byla dokon-
čena loni v  září. Další položkou 
je pořízení vybavení pavilonů za   
400 milionů korun. |

V náchodské nemocnici se skutečně odehrávají 
zcela zásadní věci, první nastěhování pacientů 
na lůžkové oddělení i první operace. 
Zdeněk Fink, radní kraje
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jízdenka s Qr kódem výrazně usnadňuje 
nastupování. stačí jej přiložit ke čtečce.

Moderní autobusy nabízejí klimatizaci i rychlé odbavení 
Dokončení ze strany 1
„Dopravci, kteří začali v  březnu 

zajišťovat veřejnou autobusovou 
dopravu v Královéhradeckém kraji, 
výrazně modernizovali svůj vozo-
vý park a pro plnění zakázky poří-
dili z více než tří čtvrtin zcela nová 
vozidla,“ vyzdvihl hejtman Martin 
Červíček.

Snahou Královéhradeckého 
kraje bylo také usnadnit cestování 
starším občanům, hendikepova-
ným a maminkám s dětmi. Postup-
ně tak bude mizet bariéra v podobě 
zvýšeného vstupu do  vozidel. Do-
pravci tak musí od začátku plnění 
smlouvy zajistit minimálně 40 % 
nízkopodlažních vozidel, po  roce 
plnění minimálně 50 % nízkopod-
lažních vozidel a po čtyřech letech 
plnění smlouvy minimálně 80 % 
nízkopodlažních vozidel.

Novinky v autobusové
dopravě:
� přes 200 nově pořízených 
 autobusů, větší podíl 
 nízkopodlažních 
 a klimatizovaných vozů, 
� možnost platit u řidiče platební 

kartou,
� nákup přestupní papírové 
 jízdenky s vytištěným Qr kódem, 

jízdenka se při nástupu do přípoje 
přiloží kódem ke čtečce u řidiče, 

� wi-fi připojení ve vozech, přední, 
boční a zadní informační panel 
na vozech,

� akustické hlášení zastávek,
� vnitřní informační panel,
� řízení provozu dispečerem iredo.

Modernizace Gayerových kasáren v Hradci Králové je téměř hotová   
Přestavba Gayerových kasáren 

na  moderní muzejní depozitář se 
pomalu chýlí ke konci. V budově se 
dodělávají závěrečné práce, insta-
lují se například zásuvky či světla. 
Část místností je hotová a  již se 
pouze uklízí. 

Stavební práce budou ukončené 
v průběhu května a poté bude ná-
sledovat měsíční zkušební provoz 
pro otestování technických zaří-
zení v  objektu. Kompletní moder-
nizace, včetně nákupu a  instalace 
vybavení, bude dokončená do kon-

ce roku a stavební práce budou stát 
270 milionů korun.

V  Gayerových kasárnách se 
nachází hlavní zázemí Muzea vý-
chodních Čech v  Hradci Králové 
– byly zde depozitáře, restaurátor-
ské dílny i  badatelny, ale zaměst-
nanci tu pracovali v  neutěšených 
podmínkách. Královéhradecký 
kraj proto před dvěma lety rozhodl 
bývalé vojenské ubikace přestavět 
a zmodernizovat na moderní mu-
zejní depozitář a  vědecké praco- 
viště. |

Kraj a Nadace J&T spolupracují na transformaci péče o ohrožené děti
Nadace J&T věnovala Králové-

hradeckému kraji finanční dar 
na  vypracování transformačního 
plánu péče o  ohrožené děti. Cílem 
spolupráce je nastavení systémo-
vých změn v  oblasti péče o  ohro-
žené děti v regionu, které povedou 
k  tomu, aby co nejvíce dětí vyrůs-
talo v bezpečném a přirozeném ro-
dinném prostředí.

Kraj společně s  nadací mo-
mentálně pracuje na  Strategic-
kém plánu celé transformace 
a  na  transformaci dvou zařízení, 
a  to Dětského domova v  Jaroměři 

a  Dětského centra Dvůr Králové 
nad Labem.

„Transformace péče o  ohrožené 
děti prochází v našem kraji novým 
impulzem. Naším cílem je v co nej-
vyšší možné míře dětem dopřát 
další průběh dospívání v  přiroze-
ném rodinném prostředí. Komplex-
ní plán bude řešit i větší přiblížení 
prostředí dětských domovů běžné-
mu rodinnému zázemí a  větší sa-
mostatnosti dětí. Postupně chceme 
vytvářet zázemí pro rodinné skupi-
ny v rozmezí pěti až osmi dětí včet-
ně vychovatelek do  bytů v  běžné 

bytové zástavbě. Dále je zapotřebí 
příprava cvičných a  startovacích 
bytů pro dospívající, nebo systém 
doprovázení dětí do samostatného 
života,“ uvedla náměstkyně hejtma-
na pro oblast sociálních věcí Marti-
na Berdychová.

Odborníci krajského úřadu z od-
borů sociálních věcí, školství a zdra-
votnictví společně projednávají 
první kroky při tvorbě komplexní 
strategie. Následně dojde k analýze 
získaných dat a  určování jednotli-
vých oblastí, které samotná trans-
formace ovlivní. |

„Příjemným zjištěním je sku-
tečnost, že od  začátku plnění 
smlouvy dopravci nasadili do pro-
vozu mnohem větší podíl nízko-
podlažních vozidel, než bylo z naší 
strany požadováno. Garantované 
bezbariérové spoje najdou lidé vy-
značené v jízdních řádech pomocí 
symbolu vozíčkáře,“ dodal radní 
Václav Řehoř.

Autobusy mají přehledné ozna-
čení a  elektronický informační 
systém vpředu, zboku i vzadu. |

INFORMUJEME 
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rozHovor

Lidé už podpořili dvorský safari park desítkami milionů korun. 
Je to pro nás velký závazek, říká jeho ředitel Přemysl Rabas  
Pandemie významně ovlivnila ná-
vštěvnost dvorského safari parku, 
což znamenalo i  výrazný propad 
o 30 milionů korun v tržbách. Výpa-
dek zoo dokázala vykrýt úsporami, 
úpravou vstupného, ale také díky 
dotaci kraje a příspěvkům dárců.

Jaké byly první dny po  opětov-
ném otevřený safari parku? 

Hned první den potvrdil trend 
posledních měsíců, a to, že podpora 
veřejnosti je naprosto mimořádná. 
V  pondělí dorazilo 430 lidí, což je 
o čtvrtinu víc než ve stejný den roku 
2019 – naposledy, kdy bylo možné 
safari park touto dobou navštívit. 
A to navzdory poměrně nepříznivé-
mu počasí. Bylo sychravo a chladno. 
Připočíst musíme i omezení, s který-
mi se jako všechny ostatní zoologic-
ké zahrady potýkáme, tedy nutnost 
uzavření všech vnitřních pavilonů, 
obchodu se suvenýry či restaurací. 

Zatím je složité odhadovat další 
vývoj, ale pevně věřím, že velmi příz-
nivý trend bude pokračovat – safari 
park má co nabídnout a s nastupu-
jícím jarem a  příjemnějšími tep-
lotami bude nabídka jen vzrůstat. 
I nyní mohou lidé pozorovat všech-
na zvířata v  Pavilonu šelem Joy 
Adamsonové, tedy psy hyenové, se-
rvaly, psy ušaté nebo hyeny a gepar-
dy, které nově od lidí dělí jen vodní 
příkopy. Ve voliérách jsou i opeřenci 
z Ptačího světa, do výběhů chodí an-
tilopy vrané, buvoli, gazely, štětkou-
ni a vlastně takřka kompletní osád-
ka pěší části zoo.

 Přes sklo lze nahlédnout i do do-
mečku velkých želv. Zapomenout 
nesmíme ani na  šimpanze, gorilu 
a další primáty, kteří využívají výbě-
hy na několik hodin denně. V pěším 
safari jsou ve  výbězích oba druhy 
nosorožců, watusi, žirafy i  zebry 
a dojít se dá až ke lvům. 

Vlivem epidemických opatření 
byl safari park dlouhé měsíce za-
vřený a  chybějící peníze z  prodeje 
vstupného jste museli řešit jinou 
cestou. Jaká byla podpora ze stra-

ny veřejnosti na  akci Pozvi zvíře 
na oběd?

Pozvi zvíře na  oběd se setkalo 
s  nebývalým úspěchem. Jen v  prů-
běhu března lidé zahradu touto ces-
tou podpořili zhruba 28 miliony ko-
run a  nadále chodí několik stovek 
pozvánek denně. Taková podpora 
nemá obdoby a nás dojímá. Nesmír-
ně nám pomáhá překonat složité 
období koronaviru, během kterého 
jsme na tržbách přišli o více než 30 
milionů korun. Rekordní je i podpo-
ra lidí prostřednictvím adopcí, DMS 
či jakýchkoli jiných darů. 

Setkali jsme se seniory, kteří nám 
předali celé prosincové rouškovné. 
Lékaři královéhradecké covidové 
jednotky pozvali na  jídlo všechna 
naše zvířata z této kampaně. Šestile-
tá Lili rozjela na vlastní pěst kampaň 
na podporu zahrady a v celém svém 
rodném městě rozvěsila vlastno-
ručně malované plakáty, vyzývající 
k podpoře, další děti našich přízniv-
ců se vzdávají narozeninových dár-
ků a prosí rodiče, aby penězi podpo-
řili dvorská zvířata. Dětský domov, 
Základní škola speciální a Praktická 
škola Jaroměř pořádají pro podporu 
safari parku soutěž o vyhlídkový let. 

Jedna naše příznivkyně dokon-
ce safari parku odkázala rodinný 
dům za pět milionů. Lidé se zapojují 
i do sportovních individuálních akcí 
na  podporu zahrady. Vrchlabská IT 

společnost WPJ nám v  situaci, kdy 
kvůli masivní podpoře kolabovaly 
naše servery a systém nezvládal, po-
dala pomocnou ruku a  bez nároku 
na  honorář nám pomohla vytvořit 
úplně nový e-shop a s ním související 
systémy doslova během jediné noci. 

Mimořádná je i  podpora našich 
tradičních partnerů ČSOB, Nadace 
ČEZu, ČEZ, Toyoty a samozřejmě Krá-
lovéhradeckého kraje. Obrovský dík 
patří všem z  nich, jejich neutucha-
jící podpora a  přízeň jsou pro nás 
velkým závazkem.

Které zvíře lidé zvali na oběd nej-
častěji a které naopak nejméně?

Zdaleka nejoblíbenějšími jsou 
v  tomto ohledu surikaty. Naopak 
nejméně pozvánek evidujeme pro 
pelikány.

Připravujete na  letošní nejis-
tou letní sezónu novinky?

Safari park oslavuje letos 75 let 
existence. Novinek máme celou 
řadu – veřejnost se může zúčast-
nit naší velké historické foto-
soutěže. V  jejím rámci hledáme 
snímky zahrady z  let 1946–1996. 
Na vítěze ve dvou kategoriích čeká 
exkluzivní offroad vyjížďka pod-
večerním safari s  komentářem 
odborníka ze safari parku nebo 
nahlédnutí do  zákulisí chovu 
našich zvířat. Fotky lze posílat až 
do půlky června. 

Návštěvníci se mohou těšit 
i na jednu z našich nejvíce auten-
tických expozic – obří jezero hro-
chů v úplně novém hávu.

Do  nového se budou stěhovat 
i  plameňáci a  výrazným omlaze-
ním prochází i  pavilon hrošíků. 
U  toho šlo již o  neodkladnou re-
konstrukci, protože byl v  havarij-
ním stavu. Chov hrošíků je přitom 
velmi důležitý – v přírodě vymírají 
a  v  zoo se často nerodí. O  to větší 
radost máme ze dvou mláďat, která 
návštěvníci budou moci brzy obdi-
vovat.

Přes zimu se v safari parku naro-
dilo spousta nových mláďat, které 
bylo nejvzácnější? 

Na to není jednoduchá odpověď 
– každé mládě je velmi důležité 
a  „vzácné“ z  jiného úhlu pohledu. 
Tak například kočkodan bělonosý 
z  konce roku je jediné narozené 
mládě v  zoo na  celém světě v  po-
sledním roce. Obdobná je situace 
u  medojeda kapského, který se na-
rodil na Štědrý den – ani tento druh 
za  poslední rok žádná světová zoo 
nerozmnožila. 

Vůbec poprvé v  českých zoo se 
nám povedlo rozmnožit i  choulos-
tivé zmije Nitscheiovy, pro které 
musela vzniknout specializovaná 
expozice, kterou chladí výkonná kli-
matizace na  16–20 stupňů i  v  nej-
parnějším létě. 

Obrovskou radost máme ze čtve-
řice mláďat marabua afrického – ty 
sice chovají stovky zahrad, ale roz-
množit je umí jen pět z  nich. A  už 
jsem mluvil i  o  dvou mláďatech 
hrošíka liberijského – to je obrov-
ský úspěch, na který jsme ve Dvoře 
čekali 15 let. |
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Rodinnou politiku kraj podpoří třemi miliony korun
Radní Královéhradeckého kra-

je schválili poskytnutí třímilio-
nové dotace do  sociální oblasti. 
Finanční prostředky v rámci kraj-
ského dotačního programu po-
putují ke  zhruba 40 organizacím 
v  regionu. O  návrhu budou ještě 
rozhodovat krajští zastupitelé.

„Tento dotační program slouží 
na podporu organizací, jejichž čin-
nost navazuje či rozšiřuje stávající 
nabídku sociálních služeb. Další 
skupina se věnuje podpoře proro-
dinných aktivit. Mezi žadateli jsou 
tak například pobočky oblastních 
charit, stacionáře, organizace za-
bývající se podporou ohrožených 
rodin či sociálně aktivizačními 
službami. Podporujeme také na-
příklad i  potravinovou banku, 
doprovázení dětí a rodin v problé-

mových situacích, psychorehabi-
litační pobyty, terapie či odborné 
poradenství. Královéhradecký kraj 
prostřednictvím tohoto progra-
mu podpořil celkem 50 žádostí,“ 
uvedla náměstkyně hejtmana pro 
oblast sociálních věcí Martina Ber-
dychová.

Stoletá jubilantka miluje módu 
a šití stále bez potíží zvládá  

Seznamte se, toto je Anna Vo-
máčková, klientka Domova U  Bi-
řičky v  Hradci Králové, která v po-
lovině dubna oslavila nádherných 
100 let. 

Paní Vomáčková se narodila 
v roce 1921 v Javorníku jako jedna 
ze 14 dětí. Vyučila se švadlenou 
a šití a móda ji provází doslova celý 

život. Týden před narozeninami si 
například sama zašila díru v botě. 

Její oblibu šití doprovází také 
láska k  módě. Ve  svých 100 letech 
o sebe pořád pečuje, o čemž svědčí 
také její velmi dobrý apetit. Nej-
raději má chléb s  máslem, vejcem 
a k tomu mléko. Že by to byl recept 
na dlouhověkost? |

Podporujeme také například 
i potravinovou banku, dopro-
vázení dětí a rodin v problémo-
vých situacích, psychorehabili-
tační pobyty, terapie či odborné 
poradenství.
Martina Berdychová,
náměstkyně hejtmana

Podpora rodinné politiky je 
nedílnou součástí strategických 
dokumentů Královéhradeckého 
kraje. Její koncepce z  roku 2019 

reaguje zejména na  demografické 
a společenské proměny.

„Prioritou Královéhradecké-
ho kraje je neustále podporovat 
rodinnou politiku na  regionální 
úrovni, nezapomínat na  hodno-
ty rodiny a  stáří, budovat její vý-
znam ve  společnosti a  vytvářet 
přátelské prostředí celé rodině, 
mezigenerační propojení. Velkou 
roli zde hraje i  Síť pro rodinu, 
která zastřešuje nabídku mateř-
ských a  rodinných center v  kra-
ji. Právě mateřská centra tvořila 
velkou část úspěšných žadatelů 
o  dotaci. Velký prostor pro rozvoj 
prorodinných aktivit vidím v užší 
spolupráci s městy a obcemi i pro-
střednictvím místních akčních 
skupin,“ doplnila náměstkyně 
Berdychová. |

Je důležité, abychom směřovali 
k  oběhovému hospodářství. Musí-
me aplikovat principy cirkulární 
ekonomiky. Předcházení vzniku, 
důkladné třídění a  další využití 
je cesta, jak zmírnit poškozování 
životního prostředí a plýtvání zdro-
ji. Aktivity společnosti Elektrowin 
vítám a  jsem rád, že je můžeme 
jako kraj podporovat. Všem obyva-
telům, kteří se chovají zodpovědně 
vůči životnímu prostředí, děkuji.
Pavel Bělobrádek, náměstek hejtmana

Recyklování má smysl, účinně pomáhá přírodě
Obyvatelé Královéhradeckého kraje v roce 2020 odevzdali ke zpětnému odběru a recyklaci celkem 2 543 638 kg 
vysloužilého elektrozařízení. V přepočtu to je 4,63 kilogramu na obyvatele. Nejčastěji se takto recyklovaly velké 
spotřebiče, jako pračky, bojlery nebo sporáky. Díky tomu se celý kraj podílel na:

snížení produkce 
skleníkových plynů
o 30 355 tun CO2

omezení těžby
o 1 491 248 litrů ropy

úspoře 15 351 201 kWh 
elektrické energie

je to stejné množství, které pohltí 
11 805 plně vzrostlých smrků

je to stejné jako pohonné hmoty 
do osobního auta pro 55 901 cest 
Praha – Brno po D1

potřebné k 15 351 327 mycím cyklům 
myčky nádobí
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Dotace na výměnu 
kotlů budou 
pokračovat

I  v  novém programovacím ob-
dobí 2021–2027 počítá Králové-
hradecký kraj s  podporou výměny 
neekologických zdrojů vytápění. 
Ministerstvo životního prostředí 
ČR chce pro všechny kraje rozdělit 
přes pět miliard korun. Dotace mají 
cílit především na  nízkopříjmové 
domácnosti. Vyhlášení výzvy pro 
kraje se předpokládá na přelom let 
2021 a 2022.

„Jednotlivé kraje následně při-
praví vlastní dotační programy ur-
čené uchazečům o  výměnu zdroje 
vytápění. Opět bude možné měnit 
kotle na tuhá paliva s ručním přiklá-
dáním, které nesplňují limity třetí 
nebo vyšší emisní třídy, a  nahradit 
je tepelnými čerpadly nebo kotli 
na  biomasu s  automatickým nebo 
ručním přikládáním,“ vysvětluje 
radní pro regionální rozvoj, evropské 
granty a dotace Adam Valenta. 

Doposud se v  Královéhradec-
kém kraji s  pomocí takzvaných 
kotlíkových dotací vyměnilo přes 
6  000 starých nevyhovujících kot-
lů. Žadatelé si mezi sebou rozdělili 
přes 550 milionů korun. Přestože 
již od září roku 2022 nebude mož-
né topit v  kotlích první a  druhé 
emisní třídy, stále jich využívá vel-
ké množství domácností. |

z regionu

Na provoz venkovských prodejen i rozvoj 
cyklotras kraj rozdělí přes 40 milionů korun

Částkou 41,8 milionu korun 
podpoří kraj celkem 257 projek-
tů v  oblasti regionálního rozvoje. 
Více než tři miliony půjdou do obcí 
na pomoc s provozem malých pro-
dejen, přes 16 milionů korun dá 
kraj na  rozvoj cyklotras. Dotace 
na  regionální rozvoj ještě projed-
nají zastupitelé na začátku května. 

„Změnou rozpočtu a  zapojením 
nedočerpaných finančních prostřed-
ků z loňského roku se nám podařilo 
téměř zdvojnásobit alokovanou část-

ku na téměř 42 milionů korun. Pod-
pořili jsme nejen dobrovolné hasiče, 
jejichž role v  obcích je nezastupitel-
ná, ale i  například provoz malých 
prodejen nebo malé a  střední pod-
niky ve snaze zlepšit jejich postavení 
na trhu,“ uvedl radní pro regionální 
regionální rozvoj, evropské granty 
a dotace Adam Valenta. 

Nejvyšší částku plánuje Králové-
hradecký kraj poskytnout na  pod-
poru cyklotras, a  to jak na  projek-
tovou dokumentaci, tak na  vlastní 

výstavbu. Například stavba nové 
lávky přes přivaděč k  České Skalici 
získá podporu 3,4 milionu korun 
a na pomoc s vybudováním podjez-
du železniční trati v úseku Hostinné 
– Vestřev kraj pošle 4 miliony. 

Desítky prodejen
Největší počet žadatelů (75) se 

přihlásil do  dotačního progra-
mu na  podporu provozu malých 
prodejen. O  podporu mohly žádat 
obce s méně než tisícovkou obyva-
tel, případně i  obec větší, ale pou-
ze pro svou místní část, která má 
do  tisíce obyvatel. Všech 75 žada-
telů získalo od  kraje dotace, mezi 
nimi je například Králova Lhota, 
Libřice či Ohnišov. Celkem na pro-
dejny kraj rozdělí přes tři miliony. 

Čtyři z celkem deseti dotační pro-
gramů kraj vypsal na podporu dob-
rovolných hasičů v  nejrůznějších 
podobách. Žadatelé mohli získat fi-
nanční podporu na rozšíření svých 
odborných dovedností či pořízení 
nové techniky. Takto si například 
budou moci dobrovolní hasiči v Ho-
řičkách pořídit nový cisternový po-
žární automobil. Kraj třemi miliony 
podpořil také stavbu hasičské zbroj-
nice v  obci Chvaleč. Krajské peníze 
pomohou také při rozvoji sportu 
a  volnočasových aktivit mladých 
hasičů. Mezi 66 sdružení kraj rozdělí 
téměř 2,5 milionu korun. |

Program obnovy venkova podpoří 45 žadatelů
Více než 30 miliony korun 

letos Královéhradecký kraj pod-
poří obce na  svém území pro-
střednictvím Programu obnovy 
venkova. Tuto částku rozdělí 
mezi 45 obcí. 

„Chceme podpořit menší obce 
v  jejich rozvojových snahách po-
dobným způsobem jako v  minu-
lých letech. Vzhledem k  ekono-
mickému vývoji je sice alokovaná 
částka nižší než vloni, přesto je na-
konec zhruba dvojnásobná oproti 

původnímu předpokladu z  konce 
loňského roku. Navýšit se nám ji 
podařilo díky změně rozpočtu, za-
pojením nedočerpaných finanč-
ních prostředků i  přesunem pro-
středků z jiných dotačních oblastí, 
ve  kterých nebyly využity. Věřím 
proto, že i  letos Program obnovy 
venkova pomůže k zachování kva-
litní životní úrovně na  venkově,“ 
říká radní Adam Valenta odpověd-
ný za oblast regionálního rozvoje, 
evropských grantů a dotací.

K  nejvýznamnějším podpoře-
ným projektům patří přístavba 
a  nástavba hasičské zbrojnice 
v  Hněvčevsi, rekonstrukce spor-
tovního areálu v  Doubravici, re-
konstrukce komunikace v  Hrád-
ku u  Nechanic, stavba chodníku  
v Byzhradci, objekt občanské vyba-
venosti a společná stezka pro pěší 
a  cyklisty v  Benátkách, přístavba 
a stavební úpravy obecního objek-
tu v Zdechovicích nebo víceúčelo-
vé hřiště v Radíkovicích. |

Změnou rozpočtu a zapojením nedočerpaných 
finančních prostředků z loňského roku se nám 
podařilo téměř zdvojnásobit alokovanou částku 
na téměř 42 milionů korun.
Adam Valenta, radní kraje

Pomoc v boji 
s kůrovcem

Lhůta pro podání žádosti o dota-
ci na podporu sborů dobrovolných 
hasičů při likvidaci kůrovcové ka-
lamity končí už v  květnu. Žádosti 
o dotaci v aplikaci DOTIS je možné 
podat do  31. května do  14 hodin 
a lhůta pro podání z datové schrán-
ky nebo podepsané listinné podobě 
končí 7. června. 

Sbory dobrovolných hasičů 
a obce, které mají zřízenou jednotku 
požární ochrany, mohou kraj žádat 
o finanční příspěvek na podporu těž-
by kůrovcového dříví, nebo na práce 
při výsadbě nových stromů. |
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INFORMUJEME 

Efektivní hospodaření s energiemi zajistí speciální tým 
Snižování spotřeby energií 

například ve školách, domovech 
pro seniory nebo nemocnicích je 
dlouhodobým cílem Královéhra-
deckého kraje. K jeho dosažení má 
napomoci efektivnější sledování, 
vyhodnocování a odstranění sla-
bých míst ve sběru dat a zefektiv-
nění práce odpovědných osob. 

Inovace chce kraj provést s  té-
měř desetimilionovou dotací 
z  Operačního programu Zaměst-
nanost. Celkové náklady jsou vy-
čísleny na 23 milionů korun.

O  poskytnutí dotace rozhodlo 
Ministerstvo práce a  sociálních 
věcí ČR. Projekt bude krajský tým 
energetického managementu re-
alizovat v průběhu dvou let od le-
tošního dubna.

„Stávající systém evidence spo-
třeb je zastaralý, uživatelsky nepří-
větivý a  nabízí minimum funkcí. 
Bez zavedení dálkových odečtů ne-
jsme schopni včas reagovat na ne-
obvyklé navýšení spotřeby, které 
může signalizovat havarijní stavy 
v našich objektech. Pořízení nové-
ho informačního systému a insta-

lace moderních měřičů spotřeby 
elektřiny, vody a tepla všechny tyto 
nedostatky odstraní,“ upozorňuje 
první náměstek hejtmana Pavel 
Bulíček odpovědný za  oblast ino-
vací, investic a informačních tech-
nologií.

Projekt chce zlepšit také pro-
vádění povinných revizí a  školení 
odpovědných pracovníků jednot-
livých organizací. „Jde nám o  to, 
abychom činnosti v  rámci eviden-
ce a  vyhodnocení spotřeb energií 
co nejvíce automatizovali. Aby se 
lidé v  organizacích kraje, kteří za-
jišťují provoz jednotlivých budov 
mohli věnovat zejména řešení jed-
notlivých investic či nastavení or-
ganizačních opatření, které vedou 
ke  konkrétním úsporám. V  rámci 
certifikovaného systému energetic-
kého managementu dle ISO50001 
se jedná o  sto organizací zhruba 
s  tisícem budov,“ říká vedoucí od-
dělení projektového řízení Centra 
investic, rozvoje a  inovací Lenka 
Bacovská. 

Královéhradecký kraj je od  
roku 2018 držitelem certifikátu 

Obchvat Doudleb nad Orlicí
Obchvaty měst 

a  obcí jsou v  regio-
nu průmyslové zóny 
Kvasiny často disku-
tované téma. Průjez-
dy městy v  době stří-
dání směn v  automobilce jsou velmi 
pomalé a  mnohdy nebezpečné. Ředi-
telství silnic a dálnic uzavřelo soutěž 
na  stavbu jednoho z  mnoha obchva-
tů, které začne letos budovat na  vy-
braných silnicích I. třídy. 

Doudleby nad Orlicí se po  de-
sítkách let dočkaly. S  napojením 
na  obchvat počítá i  v  nedávné době 
postavený kruhový objezd u  čerpací 
stanice ve Vamberku. Ten by měl vést 
nad Doudlebami severní cestou a vy-
řešit především nevyhovující doprav-
ní situaci uvnitř obce. Převede tak 
tranzitní dopravu mimo její území. 

V  době vegetačního klidu došlo 
ke  kácení stromů v  trase budoucí 

komunikace, byly provedeny skrýv-
ky ornice a  v  současné době probíhá 
záchranný archeologický výzkum. 
Součástí obchvatu jsou mimo jiné tři 
mostní objekty, protihluková stěna 
a  přeložky inženýrských sítí. Stavbu 
realizuje sdružení firem Stabag a.s. 
a  Mados MT s.r.o., kterou zakázku vy-
soutěžilo za cenu 148 mil. Kč bez DPH, 
oproti předpokládaným 205 mil. Kč 
bez DPH.

Stavba by měla být zprovozněna 
ve druhé polovině roku 2023. Letošní 
rok bude ve znamení zahájení staveb 
řady obchvatů, z nich se již těší obyva-
telé Třebechovic pod Orebem, Týniště 
nad Orlicí a  Vamberka. V  současné 
době se soutěží obchvat Jaroměře.

Naopak tolik potřebné obchvaty 
Častolovic a  Rychnova nad Kněžnou 
jsou stále v nedohlednu. 

 
Jana Drejslová (ODS+STAN+Východočeši)

dle normy ISO 50001. Tato nor-
ma stanovuje pravidla pro ener-
getický management neboli pro 
nastavení provozu budov tak, 
aby spotřeba elektrické energie, 

Tip na výlet
Vrch Zebín s  kapličkou sv. Máří 

Magdalény je oblíbeným místem pro 
všechny milovníky výhledů a  pří-
rody, obzvlášť při prvních jarních 
dnech. Z  centra Jičína se k  Zebínu 
dostanete téměř dvoukilometrovou 
lipovou alejí. Na  úpatí kopce se na-
chází pozůstatky středověké vesnice: 
kostel Všech Svatých a  dřevěná zvo-
nice. Na  vrcholku stojí nepřehléd-
nutelná bílá kaplička, od  té se vám 
naskytne jedinečný výhled na  vel-

Hasiči preventivně zlikvidovali 
přes 255 000 kusů drůbeže  

Vlna ptačí chřipky zasáhla také 
Královéhradecký kraj. Profesionál-
ní a dobrovolní hasiči ve spolupráci 
s  pracovníky krajské veterinární 
správy museli od  března do  polovi-
ny dubna zlikvidovat devět ohnisek 
nákazy a  utratit přes 255 tisíc kusů 
drůbeže. 

První dvě ohniska ptačí chřipky 
v  Královéhradeckém kraji veteri-
náři potvrdili v  polovině března 
v  komerčních chovech v  Zábědo-
vě u  Nového Bydžova a  Dobřeni-

cích na  Hradecku. Největší škody 
zatím napáchala ptačí chřipka 
ve  velkochovu v  Kosičkách. Zdejší 
drůbežárna vyprodukovala zhru-
ba 150  000 kusů konzumních va-
jec denně. I  když se nákaza ptačí 
chřipkou na  farmě prokázala jen 
u  malé části slepic, z  preventiv-
ních důvodů byl zlikvidován celý 
chov i  několik snůšek vajec. Hasi-
či a veterináři tu pracovali tři dny 
a celkem zlikvidovali přes 170 000 
slepic.  |

tepla nebo vody, samozřejmě při 
respektování účelu jejich využití, 
byla co nejnižší. Odlišné nároky 
má provoz školy nebo třeba pro-
voz nemocnice.  |

Bez zavedení dálkových odečtů nejsme schopni 
včas reagovat na neobvyklé navýšení spotřeby, 
které může signalizovat havarijní stavy v našich 
objektech.
Pavel Bulíček, náměstek hejtmana

názory zastupitelů

kou část Českého ráje. Výstup je sice 
poměrně náročný, ale stojí za to!    |

Při nálezu hromadného úhynu volně žijícího ptactva, nebo drůbež 
ve vašem chovu začne jevit příznaky nákazy (je otupělá, má načepý-
řené peří nebo se odmítá pohybovat), neprodleně informujte krajskou 
veterinární správu nebo nejbližšího soukromého veterináře. 
Krizová linka pro hlášení nákazy nebo mimořádné situace v Králové-
hradeckém kraji: 720 995 210. Linka není určená k přijímání stížností.

Foto: Český ráj 
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názory zastupitelů

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

Dilemata parkování 
v historických centrech měst

Citlivě a  efektiv-
ně nastavený sys-
tém parkování v cen-
trech našich měst, 
zejména těch histo-
rických a  turisticky 
exponovaných, představuje výzvu. Vý-
znamné omezení či dokonce odstra-
nění aut z  historických center bude 
znamenat méně lidí a tím i tržeb, bojí 
se obchodníci na  straně jedné. Histo-
rická centra nejsou parkoviště, tvrdí 
odpůrci parkování. Domnívám se, že je 
nutné nalézt kompromisní a rozumné 
řešení, které učiní historické jádro jed-
noduše dostupné pro lidi a zároveň jej 
nezahltí zbytečnou dopravou a znečiš-
těním. Zároveň je třeba si uvědomit, že 
jen málokdo se zamyslí třeba nad tím, 
kolik metrů nachodí v  rámci nákup-
ních center a přilehlých parkovišť. 

V posledních dekádách, i v důsled-
ku mezinárodních dohod o  ochraně 

kulturního dědictví, můžeme za-
znamenat odklon od  kapacitních 
parkovacích domů v  historických já-
drech. Inteligentní systém parkování 
v historických jádrech měst musí být 
promyšleným průsečíkem především 
dobře nastavené politiky placeného 
parkování v  pěší dostupnosti centra, 
ekologické hromadné dopravy a  dal-
ších inovativních nástrojů „chytrého“ 
parkování.

Jsem ráda, že naše krajské měs-
to má k  dispozici parkovací varian-
ty zpracované panem architektem 
Chmelíkem, které musí být veřejně 
diskutovány. Jedině výsledkem tako-
vé debaty bude promyšlená, citlivá 
a finančně únosná varianta parková-
ní v  historickém centru jak pro naše 
obyvatele, tak pro návštěvníky.

 
Pavlína Springerová (Spojenci pro KHK)

Podpora spolkům po covidu
Dobu po covidu, o které dnes stále 

více hovoříme a  na  kterou se připra-
vujeme, je nutné pojímat v  celé šíři. 

Ne pouze v  rámci investic do  železa, 
betonu, asfaltu a cihel. To je jistě dů-
ležité, naše infrastruktura, státní i in-

Již nyní myslíme na rozjezd kultury 
Jednou z  hodně 

zasažených oblastí 
naší společnosti je 
nepochybně kultura. 
Covid-19 bez kompro-
misů ochromil chod 
kulturních institucí, uzavřel brány 
památek a v mnoha případech přive-
dl téměř na  mizinu zejména umělce 
na volné noze. 

Mnozí si nalezli náhradní práci 
– rozvoz jídla, balíků, hlídání dětí… 
Mnozí hledali i  přes různá omezení 
cestu k lidem, a to buď streamováním 
svých vystoupení na sociálních sítích, 
koncertováním v  areálu nemocnic či 
z  věží, nebo třeba vystavováním vý-
tvarných artefaktů ve výlohách jinak 
zavřených obchodů. Potřebovali dát 
prostor svému kreativnímu duchu, 
ale také chtěli přinášet radost všem, 
kteří procházejí stejnou zkouškou 
v čase pandemie. Děkujeme!

 V  poslední době i  díky vakcinaci 
roste naděje, že snad už nad tím pre-
vítem zvítězíme a  otevřeme divadla, 
koncertní sály, galerie, muzea, zám-
ky, hrady, kina, knihovny, budeme 
se setkávat na  různých festivalech, 
vernisážích, v  klubech. A  opět bude-
me naplno žít! Kladu si otázku, bude 
na kulturu dostatek financí? Je kultu-
ra v prioritním zájmu těch, kteří o fi-
nancích rozhodují? 

Královéhradecký kraj se přidal 
k  iniciativě #zakreativnicesko, usilu-
jící mimo jiné o vklad státu do restar-
tu kultury ve  výši 8,2 miliard korun 
v  letech 2021 až 2023. Kraj je aktivní 
při tvorbě Národního plánu obnovy 
a dalších zásadních strategických do-
kumentů, pracuje na krajské koncep-
ci kultury a památkové péče do roku 
2027. Bez kultury jednoduše nelze žít!

Anna Maclová (Koalice pro KHK)

Jičínské školy a projekt Obědy do škol, 
který pomáhá dětem v nouzi

M ě s t s k á  r a d a 
J i č í n a  s o u h l a s i l a 
s  projektem Obě -
dy do  škol, který 
u m o ž ň u j e  z n e v ý -
hodněným dětem 
bezplatné stravování. Jde o  klíčovou 
součást jejich začlenění do  společ-
nosti a možnou cestu z tíživé rodin-
né situace. Ten pocit, kdy děti nemo-
hou jít se spolužáky po  vyučování 
na oběd, když mají hlad, musí být ne-
představitelně tíživý. Vždy budu ten-
to projekt podporovat a  i na krajské 
úrovni se o něj zasadíme, jde o velmi 
účinný nástroj.  

Před časem jsme debatovali se sta-
rostou Jičína na téma školství v kraji. 
Kdy po  pandemii otevřít školy, kdy 
ne a  ve  které oblasti by se dalo po-
moct více. Školství je živý organismus 
a  v  našem kraji byl v  období pande-
mie dost narušen. 

Tématem, ve  kterém náš Jičín 
úspěšně boduje, je právě zapojení 
do  projektu Obědy do  škol. Jde o  po-
moc dětem ve  vážné sociální nouzi. 
Žádost o finanční podporu předkládá 
kraj ministerstvu práce a  sociálních 
věcí, klíčové však je, zda se školy chtě-
jí do  projektu zapojit. Souhlas města 
coby zřizovatele je nezbytný pro účast 
v projektu, proto jsem rád, že městská 
rada souhlasila. 

Program je podporován Evropskou 
unií, umožňuje bezplatné stravování 
dětí ze školek a základních škol, jejichž 
rodiny jsou ve  hmotné nouzi. Pro ak-
tuální školní rok je vyhrazena částka 
100 milionů. Pomoc může významně 
přispět ke zmírnění dopadů epidemie 
a já jsem rád, že jsme opět udělali malý 
krůček a pomoc nasměrovali tam, kde 
je to bezpochyby potřeba.

 
Jaromír Dědeček (ANO2011)

Týká se to nás všech! 
Zadlužení našich 

dětí a  dalších gene-
rací, pokud jsou nyní 
ještě vypláceny kom-
penzace, se nás zatím 
jakoby netýká.  To, že 
ale naše vláda pošle našim malým 
dětem do škol a školek testovací šun-
ty, to už rozhýbalo ženská mateřská 
srdce. 

Chlapským srdcím bylo sáhnuto 
na fotbal. Češi začínají nepoklekávat! 
Tak ještě doufejme, že necestující 
a nestudující mládeži konečně dojde, 
že se jich to také týká. Všichni jistě 
do října zvládneme vyhnat pokrytec-
tví z vlastního srdce a změny k lepší-
mu se dají do pohybu.  

Andrea Pajgerová (SPD)

frastruktura samo-
správ si to zaslouží. 
Ale nesmíme zapomí-
nat na lidi! 

V  našich obcích 
a je jich v kraji 448, žijí 
lidé, kteří vykonávají spolkovou čin-
nost, bez které by, sice mnohdy krásná 
místa, byla jen skanzenem bez života. 
Nesmíme zapomínat na činnost dob-
rovolných hasičů, myslivců, rybářů, 
zahrádkářů, ale i  ochotníků a  všech, 
kteří se jakýmkoliv způsobem podílí 
na životě své obce. Společenský a kul-
turní život nesmí být pouze ve  vel-
kých městech, ale i  v  malých obcích. 
Obce a kraje by měly právě spolkovou 
činnost podporovat, podporovat ji ne-
jen verbálně, ale i finančně a materi-

álně. A tato podpora je nutná i z důvo-
du generační obměny v  jednotlivých 
spolcích. Přece nechceme, aby spolky, 
které mají desetiletí dlouhé tradice, 
mnohdy více než sto let, zanikly.   Bez 
této podpory se vytratí veškerý spole-
čenský život a  kultura, jako je přede-
vším komunitní a  spolková činnost. 
Bez toho se vytratí život z celé krajiny. 

Co nám pomohlo přečkat covid, 
bylo semknutí lidí, semknutí komu-
nit a  jejich vzájemná pomoc a  nyní 
tuto pomoc musíme spolkové činnos-
ti vrátit a podpořit spolky a sdružení 
v  našich obcích a  krajích a  pomoci 
se navrátit společnost do  původních 
hodnot.

 
Jiří Štěpán (Spolu pro kraj)
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soutěžní KřížovKa

Nový motoprůvodce zve na vyjížďky po východních Čechách
Motorkáři se mohou těšit na novou 

brožuru, kterou pro ně připravil Králo-
véhradecký kraj a Centrála cestovního 
ruchu Královéhradeckého kraje.

Na 54 stranách je připraveno 10 tras 
těmi nejzajímavějšími místy východ-
ních Čech, v Královéhradeckém i Pardu-
bickém kraji. Součástí výletů jsou tipy 
na turistické zajímavosti na cestě a tra-
sy jsou přehledně vyznačeny v mapě. 

Trasy výletu si můžete jednoduše 
pomocí QR kódů zobrazit v  aplikaci 
Mapy.cz. 

Tištěný motoprůvodce bude pro 
zájemce k  dostání ve  vybraných turi-
stických informačních centrech, elek-
tronickou verzi lze získat z adresy www.
moto-vychodnicechy.cz.  |

10 tras / celkem 1403 km
atraktivní úseky / pěkné výhledy

turistické zajímavosti

mapy + GPS data

Motoprůvodce po východních Čechách 

Foto: David M. Bodlák

www.moto-vychodnicechy.cz




