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Kraj rozdělil dotace 
pro sport, Kulturu, 
památKovou péči 
a cestovní ruch 
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U nás v kraji
www.kr-kralovehradecky.cz duben 2021

v rychnově nad Kněžnou zahájilo provoz očkovací centrum.

Začíná jarní fáze očkování proti covid-19

Vážení 
spoluobčané,
v  době, kdy píši 
tyto řádky, si 
troufám věřit, že 
jsme v rámci epi-
demické situace, 
která byla v  na-
šem kraji v  posledních více jak 
2,5 měsících velmi vypjatá, za po-
myslným bodem zlomu. Zvládli 
jsme to především díky nezměrné 
vůli a  snaze našich zdravotníků 
i  dobrovolníků. Jakkoliv početná 

slovo hejtmana

opakování díků jim všem pro mne 
nebudou nikdy dostatečná. 
 Nemáme ještě vyhráno, ale ka-
pacita lůžek v  našich nemocnicích 
již není zcela hraniční, vnímám i vět-
ší míru odpovědnosti ze strany ve-
řejnosti s  ohledem na  uskutečněná 
testování, jejichž možnosti jsme opa-
kovaně rozšířili. Děkuji Vám za to!
 Naočkovali jsme prozatím 
všechno, co jsme do  našeho kra-
je dostali (v těchto dnech je to cca 
75 000 vakcín) a  jsme plně připra-

veni zajistit aplikaci až 150  000 
vakcín měsíčně. Doufám, že přísli-
by jejich velkoobjemových dodá-
vek budou od 1. dubna již realitou. 
 Vždy jsou dvě možnosti – skle-
nice je buďto poloprázdná nebo po-
loplná. Uplynulých 12 měsíců, kdy 
nás obklopily obavy a nejistoty, náš 
život se zúžil na  omezení a  příval 
rozporuplných informací, se nám 
nabízela spíše ta první varianta po-
hledu. Chci ale věřit, že přichází čas, 
abychom viděli tu druhou. 

 Do  dalších týdnů mi dovolte 
popřát vám všem hodně zdra-
ví. Letošní velikonoční svátky 
byly ještě trochu jiné, než jak 
jsme zvyklí je prožívat, ale přesto  
– mysleme na  to, že jsou oslavou 
vzkříšení, příchodu jara a  nové-
ho začátku. A každý nový začátek 
přináší velkou naději. Mějme to 
na paměti i v této složité době.

Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Od  dubna na  území Králové-
hradeckého kraje působí 11 očko-
vacích míst, která jsou schopná 
podat až 112  800 dávek vakcíny 
měsíčně. Základními pilíři očko-
vací sítě jsou krajské nemocnice, 
státní Fakultní nemocnice Hradec 
Králové, soukromá nemocnice 
Vrchlabí a ostatní vyčleněná zdra-
votnická zařízení v  kraji. Důleži-
tou součástí očkovací sítě jsou ale 
také ordinace více než dvou stovek 
praktických lékařů. 

„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. Jsem ale 
přesvědčen, že očkování je také 
prostředkem, jak pozvolna vrátit 
náš život k  normálu. Tedy pomů-
že nám nejenom zmírnit obavy 
z onemocnění a jeho průběhu, po-
kud už se nakazíme, ale pomůže 
nám vrátit zážitky, práci a mnohá 

témata, která zase naplní naše, 
v  posledních měsících vyprázd-
něné, duše,“ uvedl hejtman Martin 
Červíček.

Páteřní očkovací síť budou tvo-
řit očkovací místa v  nemocnicích 

a  dalších zdravotnických zaříze-
ních (například poliklinika v  Ja-
roměři) a  také ordinace praktic-
kých lékařů. V  rámci efektivního 
zajištění očkování stačilo v  kraji 
vybudovat pouze jedno očkovací 

mobilní učebny 
zatraKtivní výuKu 
ve šKolách 

iredo přichází 
s novinKami  

centrum mimo nemocnici, a  to 
v Rychnově nad Kněžnou. V přípa-
dě výrazně větších dodávek vakcín 
do kraje, než je dosud plánováno, 
je připraveno zřízení očkovacích 
center v dalších okresech – Jičíně, 
Trutnově, Náchodě a ve Dvoře Krá-
lové nad Labem. |        

                     Pokračování na straně 2
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V Královéhradeckém kraji začíná další fáze očkování proti covid-19
Dokončení ze strany 1 
„Důležitým aspektem pro další 

fázi očkování je zapojení praktic-
kých lékařů, z  nichž někteří už 
od února očkují ve svých ordina-
cích. Od  dubna budou jednotlivé 
ordinace praktiků fungovat jako 
samostatná očkovací místa. Sdru-
žení praktických lékařů ČR při-
slíbilo zapojení 215 praktických 
lékařů z celého kraje, což výrazně 
zlepší dostupnost očkování a zvý-
ší důvěru lidí v očkování,“ doplnil 
radní pro zdravotnictví Zdeněk 
Fink.

Praktičtí lékaři by měsíčně 
mohli vyočkovat až 50 tisíc dávek 
vakcíny. Společně s nemocnicemi 
by kapacita v  regionu čítala až 
162 800 očkování za měsíc.

Od  ledna je v  kraji v  provozu 
sedm očkovacích míst, a to v kraj-
ských nemocnicích v Jičíně, Trut-
nově, Náchodě, Dvoře Králové nad 
Labem a  Rychnově nad Kněžnou. 
Očkuje také Fakultní nemocnice 
Hradec Králové a  soukromá Ne-
mocnice Vrchlabí. Do  22. března 
se v regionu aplikovalo 72 872 dá-
vek vakcíny. |

Informace ke koronaviru naleznete na: koronavirus.kr-kralovehradecky.cz

Od dubna jednotlivé ordinace praktiků fungují jako samostatná očkovací místa. 
Sdružení praktických lékařů ČR přislíbilo zapojení 215 praktických lékařů 
z celého kraje.“ 
Zdeněk Fink, radní pro zdravotnictví 

Koronavirus

Od  začátku roku v  Královéhra-
deckém kraji probíhá mobilní tes-
tování obyvatel. Pojízdné odběrové 
týmy především Armády ČR opero-
valy na  Náchodsku, Trutnovsku, 
Novobydžovsku a Královédvorsku. 
Do  testování se zapojili po  boku 
zdravotnického personálu také 
krajští hasiči a  učitelé z  trutnov-
ské zdravotnické školy.  

Na  Trutnovsku pomáhali s  tes-
továním dva mobilní týmy ze 
Střední a  vyšší odborné zdravot-
nické školy Trutnov, které zastřešo-

vala Oblastní nemocnice Trutnov, 
kde také starostové obcí a  měst 
mohou objednávat a  domlouvat 
termíny mobilního testování v re-
gionu. 

Do  testování obyvatel Králové-
hradeckého kraje se aktivně za-
pojily také dva mobilní odběrové 
týmy Hasičského záchranného 
sboru Královéhradeckého kraje. 
Každý se skládal ze dvou hasičů, 
z nichž jeden se zdravotním vzdě-
láním provádí odběry a  druhý vy-
konává funkci pomocníka. |

Do mobilního testování 
obyvatel se zapojili i hasiči 
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Koronavirus

Epidemická situace v kraji se zlepšila, počet nakažených klesá
„Po  dvou a  půl měsících, kdy 

jsme byli velmi často na hraně lůž-
kových kapacit, se v posledním mě-
síci situace stabilizovala. Troufám 
si věřit, že jsme za  bodem zlomu 
nárůstu nově nakažených a  díky 
tomu mohla klesnout i  stávající 
zatíženost našich nemocnic. Tak, 
jako nám v minulých týdnech po-
máhali jiní, nyní my poskytujeme 
část kapacity standardních lůžek 
například Libereckému nebo Par-
dubickému kraji, a  to na  základě 
rozhodování Národního dispečin-
ku ve spolupráci s krajským koor-
dinátorem zdravotní péče,“ uvedl 
hejtman Martin Červíček. |

Určené školy a dětské domovy dostaly od kraje respirátory a roušky
Zaměstnanci dětských domovů 

a pracovníci určených škol dostali 
ze zásob Královéhradeckého kraje 
ochranné pomůcky. Mezi dětské 
domovy, které zřizuje, kraj roz-
dělil tisíc kusů respirátorů FFP2. 
Dalších deset tisíc kusů těchto 
respirátorů a  dva tisíce kusů ús-
tenek poskytl školám jiných zři-
zovatelů, zajišťujících péči o  děti 
rodičů krizových profesí.

„Hovořil jsem se všemi řediteli 
určených škol, abych zjistil, jakým 
způsobem můžeme jako kraj po-
moci a co nejvíce přispět ke zmír-
nění dalšího rozšiřování onemoc-
nění covid-19 v  zařízeních, která 
zůstala v  provozu. Ze škol i  dět-
ských domovů přišel požadavek 
pomoci při zajištění pomůcek 
pro osobní ochranu. Jsem velmi 
rád, že se nám, jako kraji, podaři-

lo během několika dní zareagovat 
a  potřebné ochranné pomůcky 
zajistit,“ řekl náměstek Arnošt Ště-
pánek odpovědný za  oblast škol-
ství a sportu.

Během března bylo v  provozu 
42 určených škol, které se staraly 
o  zhruba 850 dětí. Ve  spolupráci 
s  obcemi je pověřil hejtman Krá-
lovéhradeckého kraje Martin Čer-
víček, aby jejich zaměstnanci za-

jistili péči o dvouleté až desetileté 
děti rodičů z  krizových profesí. 
Nepřítomnost těchto pracovníků 
na  pracovišti by ohrozila chod 
důležitých zařízení nutně potřeb-
ných pro zvládnutí koronavirové 
krize.

Nepřetržitý provoz mají také 
dětské domovy, ve kterých je nut-
né pečovat o svěřené děti 24 hodin 
denně. |

Očkovací centrum v Rychnově nad Kněžnou zahájilo provoz v březnu
V  rychnovském společenském 

centru na  konci března zahá-
jilo zkušební provoz očkovací 
centrum. Ve  dvou sálech bývalé 
knihovny vzniklo celkem pět oč-
kovacích míst, kde se lidé mohou 
nechat očkovat proti covid-19. 
Na  přípravě centra se podílel Krá-
lovéhradecký kraj spolu s městem 
Rychnov nad Kněžnou a  rychnov-
skou nemocnicí.

„V rychnovském očkovacím cen-
tru je pět očkovacích míst, kde jsme 
schopni očkovat až 15 tisíc dávek 
vakcíny měsíčně. Pro vybudování 
centra bylo potřeba do  dvou sálů 
nainstalovat systém dělících stěn, 
které umožní oddělit klienty centra 
a  zajistí potřebné zázemí pro per-

sonál. Předpokládáme, že centrum 
bude v provozu nejméně do června 

tohoto roku,“ uvedl radní pro zdra-
votnictví Zdeněk Fink.

Ještě před stavbou očkovacího 
centra nechalo město Rychnov 
nad Kněžnou v  obou sálech po-
ložit nové linoleum, vymalovat 
stěny omyvatelnou barvou a  také 
zrekonstruovat rozvody elektřiny 
a vody.

„Lidé do  očkovacího centra 
vstoupí hlavním vchodem. Pro-
jdou registrací a  před očková-
ním je vyšetří přítomný lékař. 
Po  očkování klient počká 15 mi-
nut v  čekárně a  před odchodem 
se zastaví na  výstupní kontrole, 
kde obdrží informace o  dalším 
termínu očkování,“ vysvětlil Lu-
boš Mottl, ředitel rychnovské 
nemocnice, která provoz centra 
zajišťuje. |



4

Koronavirus 

Očkovací místa v Královéhradeckém kraji od dubna 2021 

 
 
 

Město Očkovací místo Očkovací hodiny 
Počet dávek 
měsíčně 

Jičín 
Oblastní nemocnice Jičín – pavilon operačních oborů 
– chirurgická ambulance (budova G), Bolzanova 512  

denně 
7:00 až 15:30 12 000 

Trutnov 

Oblastní nemocnice Trutnov 
– přízemí budovy interny (budova D),  
– přízemí budovy gynekologie (budova L), 
– přízemí budovy onkologie a ortopedie (budova A2), 
Maxima Gorkého 77  

6 hodin denně ve všední 
dny 
12 hodin denně o 
víkendech 

11 200 

Dvůr Králové nad 
Labem 

MN Dvůr Králové n. L. multifunkční budova L  
– školicí středisko, Vrchlického 1504 

denně 
8:00 až 12:00 a 
13:00 až 18:00 

4 800 až  
7 000 

Náchod 
Oblastní nemocnice Náchod, přízemí pavilonu K,  
Purkyňova 446 

denně 
7:00 až 19:00 15 000 

Broumov 
Oblastní nemocnice Broumov,  
přízemí hlavní budovy, Smetanova 91 

denně 
7:00 až 19:00 4 800 

Hořice Levitovo centrum následné péče Hořice,  
Riegrova 655 

ve všední dny  
10:00 až 18:00 3 000 

Rychnov nad 
Kněžnou 

Společenské centrum Rychnov nad Kněžnou, 
Panská 1492, 1. NP, bezbariérový vstup 

denně 
7:00 až 19:00 12 000 

Vrchlabí Nemocnice Vrchlabí, hlavní budova nemocnice, 
Fügnerova 50  

denně 
8:00 až 16:00 7 000 

Jaroměř 
EDUMED Jaroměř, budova polikliniky,  
Dr. E. Beneše 191, Pražské Předměstí  

denně 7:00 až 19:00 v 
ambulantním režimu 6 000 

Nový Bydžov Nemocnice Nový Bydžov, Jana Maláta 493 ve všední dny 
8:00 až 16:00 4 800 

Hradec Králové 
Fakultní nemocnice Hradec Králové,  
pavilon interních oborů, Sokolská 581 

všední dny 
15:30 až 20:00 
víkendy 
7:00 až 19:00 

25 200 až  
30 000 

Více informací:  
kronavirus.kr-kralovehradecky.cz 
 

infolinka k očkování: 495 817 110 
v provozu ve všední den od 9 do 14 hodin 

Celkem páteřní síť   105 800 až 
112 800 

Ordinace praktických  45 000 až 
lékařů      50 000    
 

     
 

CELKEM 150 800 až 162 800 dávek 
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Darované čističky vzduchu 
v nemocnicích sníží riziko nákazy 

Svatební koláčky, štrůdly, ná-
poje… dary zdravotníkům, kteří 
dnem i  nocí bojují o  životy paci-
entů s  covidem, mají mnoho po-
dob. Nejsou to však jen pochuti-
ny. Například společnost Elberry 
v  březnu věnovala pěti krajským 
nemocnicím germicidní čističku 
vzduchu. Přístroje jsou v  nemoc-
nicích v Náchodě, Trutnově, Jičíně, 
Dvoře Králové nad Labem a  Rych-
nově nad Kněžnou umístěny 
v prostorách se zvýšeným rizikem 
nákazy covid-19. 

„V  České republice zastupuje-
me španělskou společnost Jata, 
která je u nás známá hlavně jako 
výrobce terakotových grilů. Loni 
tato firma ve  spolupráci s  vyso-
kou školou v  Tarragoze vyvinula 
germicidní čističku vzduchu. Čis-

Odborníci prověří nehodová místa v regionu a navrhnou řešení 
Královéhradecký kraj chce sys-

tematicky zvyšovat bezpečnost 
silničního provozu. Nechá proto 
identifikovat nehodové lokality 
a  navrhnout optimální řešení je-
jich stavu. 

Formou veřejné zakázky kraj 
zadá zpracování mapování a  ana-
lýzy míst častých dopravních ne-
hod na silnicích II. a III. třídy a au-
ditu bezpečnosti na  vybraných 
místech. Počítá se se zpracováním 

asi dvacítky auditů nebo inspekcí. 
Předpokládaná hodnota zakáz-
ky jsou dva miliony korun včetně 
DPH.

„Zpracované audity budou 
sloužit jako podklad pro další 
přípravu záměrů, tedy zpraco-
vání projektových dokumenta-
cí. U  nehodových míst, kde již 
existuje zpracovaná projektová 
dokumentace, bude audit slou-
žit k  ověření řešení navrženého 

touto dokumentací,“ říká radní 
Václav Řehoř odpovědný za  ob-
last dopravy a  silničního hospo-
dářství.

Výhodou bude také to, že u Stát-
ního fondu dopravní infrastruk-
tury (SFDI), jako významného po-
skytovatele dotací na rekonstrukce 
silnic, zpracování bezpečnostního 
auditu zlepšuje hodnocení žádosti 
o dotaci a výrazně tak zvyšuje šan-
ci na úspěch. |

tička Jega nasává vzduch z  míst-
nosti přes uhlíkový filtr. Vzduch 
je ozářen třemi UV-C lampami 
a  následně se přes další uhlíko-
vý filtr vrací do  místnosti ‚čistý‘. 
UV-C záření eliminuje 99 % bak-
terií a  virů. JEGA 1001 nevyzařu-
je do  prostoru škodlivý ozón. Je 
možné ji využít ve  školách, ordi-
nacích, čekárnách, úřadech, ob-
chodech, restauracích, toaletách, 
domácnostech apod.,“ vysvětlil 
majitel společnosti Elberry Ladi-
slav Dopita. |

Ve dvorské zoologické zahradě utrácení zvířat nehrozí
Vládní protiepidemická na-

řízení se dotkla i  zoologických 
zahrad. Z  důvodu výpadku pří-
jmů z  návštěvnické sezony za-
hradám dochází finanční mož-
nosti.  Ředitel Safari Parku Dvůr 
Králové nad Labem Přemysl Ra-
bas upozornil, že situace může 
být zejména pro malé zahrady 
likvidační. 

„Situace se v  posledních 
týdnech velmi dramatizovala. 
S ohledem na nepředvídatelnost 
vývoje se proto již dlouho zabý-

váme různými variantami kri-
zového scénáře. Dosud to v praxi 
znamenalo pouze pozastavení 
některých plánovaných oprav. 
Jsem šťastný, že díky dlouhodo-
bé podpoře zřizovatele, momen-
tální zvýšené podpoře státu, ale 
především díky současné obrov-
ské a bezprecedentní pomoci ši-
roké veřejnosti jsme na nějakou 
dobu dalších restrikcí ušetřeni. 
Všem, kteří nám pomáhají moc 
děkujeme a  budeme věřit, že se 
park za pár týdnů bude moci ote-

vřít veřejnosti,“ říká ředitel safa-
ri parku Přemysl Rabas.

Safari Park Dvůr Králové fi-
nančně podporuje kraj roční 
vyrovnávací platbou na zákla-
dě závazku veřejné služby. Loni 
kraj takto zoo vyplatil více jak 
61 milionů korun. K tomu dodal 
dalších 13,43 milionu korun na 
pokrytí ztrát způsobených pan-
demií.

„Jsem rád, že ministerstvo ži-
votního prostředí navýšilo pod-
poru a  Královéhradecký kraj 

společně se sponzory na  pomoc 
safari parku nebude sám. Bu-
deme dále apelovat na  minis-
terstvo, aby zoologické zahrady 
podpořilo dostatečně, aby řešení 
v  této situaci nebylo jen na  nás 
a  darech milých příznivců zoo. 
My naši zoologickou zahradu 
padnout nenecháme, ale stát 
musí kompenzace směřovat 
i  do  této oblasti,“ apeluje Pavel 
Bělobrádek, náměstek hejtmana 
pro životní prostředí a zeměděl-
ství. |

Zemřel 
krajský zastupitel a starosta Meziměstí 

Pavel Hečko
 V noci z 23. na 24. března po těžké nemoci zemřel kraj-
ský zastupitel, bývalý radní kraje a  starosta Meziměstí 
Pavel Hečko. Bylo mu 54 let.
 pavel hečko přes dvě desetiletí působil 
v samosprávě meziměstí na broumovsku, 
kde od roku 2003 pracoval jako místosta-
rosta a od roku 2018 jako starosta.
 v letech 2016 až 2020 byl členem rady 
Královéhradeckého kraje, kde měl na sta-
rost gesci regionálního rozvoje, cestovního 
ruchu, evropských grantů a dotací.
 Královéhradecký kraj vyjadřuje upřím-
nou soustrast rodině a pozůstalým a děku-
je pavlu hečkovi za jeho dlouholetou práci 
pro občany Královéhradeckého kraje.

informujeme
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Královéhradecký kraj rozdělil na dotacích pro sport, kulturu, 
památkovou péči a cestovní ruch téměř 40 milionů korun
Příspěvek pro kulturní akce, 
soutěže i opravy varhan 

Na  podporu kultury a  obnovu 
památek určilo vedení kraje přes 21 
milionů korun, které si mezi sebe 
rozdělí 186 žadatelů. 

„Jsem nesmírně ráda, že se po-
dařilo udržet téměř stejnou míru 
finanční podpory pro projekty roz-
víjející kulturu a kulturní život v na-
šem kraji jako v  uplynulém roce. 
Loni byla krajská podpora vyšší jen 
o tři miliony. Ani v současné pande-
mii nesmíme na  kulturu zapomí-
nat. Kultura navzdory epidemickým 
opatřením dál žije a vyvíjí se,“ uved-
la náměstkyně pro kulturu a cestov-
ní ruch Martina Berdychová.

V  oblasti kultury a  památkové 
péče podporuje Královéhradecký 
kraj sedm programů. Největší ob-
jem peněz je alokovaný na obnovu 
památkového fondu. Zde hodnotící 
komise podpořila 63 žadatelů o do-
taci v celkovém objemu 11,3 milio-
nu korun. S krajskou pomocí začne 
například železniční muzeum v Ja-
roměři opravovat vnější stěnu vý-
topny, kde stojí expozice lokomotiv. 
Kraj také podpoří II. etapu výměny 
střešní krytiny na  zámku Potštejn 
či II. etapu obnovy historické dřevě-
né zvonice u kostela sv. Jana Křtitele 
v Hradci Králové – Třebši.

Na  podporu kulturních aktivit 
poskytne kraj dotaci 73 žadatelům 
v  celkové výši 5,8 milionu korun. 

Mezi podpořenými projekty je na-
příklad 53. ročník oblíbené akce Vy-
sokovský kohout, soutěž mladých 
hudebních talentů Broumovská 
klávesa 2021 nebo tradiční pohád-
kový festival Jičín – město pohádky. 

Na obnovu historických varhan 
uvolní vedení kraje 700 tisíc korun 
pro pět žadatelů. Mezi podpořené 
projekty patří například restauro-
vání varhan z kostela Všech svatých 
v Heřmánkovicích či obnova histo-
rických varhan v Opočně. 

„Všichni doufáme, že se v létě ži-
vot částečně vrátí k normálu a bude 
možné avizované akce uskutečnit 
nebo navázat na mezinárodní kon-
takty, které kultuře i  kraji přináší 
zajímavou inspiraci, pracovní mož-
nosti a přivádí do kraje turisty. Kraj 
počítá s  tím, že se podpořené akce 
uskuteční. Pokud dojde k  tomu, že 
jednotlivé projekty budou muset 

být zrušeny, máme již zkušenosti 
s loňského roku, jak tuto situaci ře-
šit, například prodloužením termí-
nu čerpání dotace,“ dodala náměst-
kyně Berdychová.

Finance na úpravu běžeckých 
tras i propagaci cyklobusů 

Královéhradecký kraj oblast 
cestovního ruchu podporuje třemi 
dotačními programy. Na  úpravu 
lyžařských a běžeckých tras, propa-
gaci cyklobusů a podporu činnosti 
turistických informačních center 
letos přidělil více než tři miliony 
korun.

Na úpravu běžkařských tras pů-
jde z krajského rozpočtu v letošním 
roce 2,1 milionu korun, které kraj 
rozdělí mezi deset žadatelů. Mezi 
nimi je například organizace Kr-
konoše – svazek měst a obcí, která 
na  úpravu lyžařských běžeckých 
tras v  královéhradecké části Krko-
noš v sezoně 2021/2022 získala přes 
půl milionu korun. V letošním roce 
hodnotící komise doporučila po-
skytnutí dotací všem žadatelům.

Krajští radní doporučili zastupi-
telům ke schválení také částku 452 
tisíc korun na  podporu činnosti 
turistických informačních center. 
Hodnotící komise vybrala z  36 ža-
datelů 14 z nich. Mezi nimi je napří-
klad Náchod s  žádostí o  podporu 
projektu Poznáváme Náchod a jeho 
okolí s mobilní aplikací nebo tiště-
nými průvodci. Rtyně v Podkrkono-
ší naopak získala dotaci na vydává-
ní Důlního deníku. 

Královéhradecký kraj také pod-
pořil všechny čtyři žadatele o  do-
taci z programu na propagaci cyk-
lobusů v  turistických regionech, 
mezi něž rozdělí půl milionu ko-
run. Jsou to cyklobusy v Orlických 
horách, Krkonoších, Kladském po-
mezí a Českém ráji. 

Podpora sportování nejen 
mládeže a reprezentantů 

Krajští zastupitelé schválili roz-
dělení finančních prostředků z osmi 
dotačních programů na  podporu 
sportu a tělovýchovy. Mezi sportovce 
poputuje více jak 15,6 milionu korun. 

„Finanční prostředky směřuje-
me zejména na podporu sportování 
mládeže, ale nezapomínáme také 
například na  činnost sportovních 
středisek, pořádání významných 
sportovních akcí nebo vzdělávání 
trenérů, rozhodčích a  cvičitelů. Fi-
nanční podporu získali také sportov-
ci, kteří náš kraj reprezentují v rámci 
republiky, Evropy i  světa. Věnujeme 
se také jednotlivým sportovním or-
ganizacím s jejich investičními pro-
jekty do svých sportovišť a objektů,“ 
řekl náměstek hejtmana pro oblast 
školství a sportu Arnošt Štěpánek. 

„Naší snahou je celkovou alo-
kovanou částku do  oblasti sportu 
každoročně navyšovat, nicméně je 
nezbytné si přiznat, že není v silách 
krajského rozpočtu vyhovět všem 
žadatelům v jednotlivých dotačních 
programech,“ doplnil radní pro ob-
last regionálního rozvoje, grantů 
a dotací Adam Valenta. |

Ani v současné pandemii 
nesmíme na kulturu zapomínat. 
Kultura navzdory epidemickým 
opatřením dál žije a vyvíjí se. 
Martina Berdychová, 
náměstkyně pro kulturu 
a cestovní ruch 

informujeme
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tibetskou vlajku před krajským úřadem vyvěsili (zleva) krajští zastupitelé pavel bulíček, 
arnošt štěpánek a anna maclová.

informujeme

Mobilní učebny inspirované Finskem zatraktivní výuku ve školách
Rada Královéhradeckého kraje 

schválila vyhlášení veřejné za-
kázky na  nákup mobilních uče-
ben. Jedná se o dodávku 800 kusů 
notebooků a bezdrátových per pro 
psaní na  dotykovém displeji a  40 
dokovacích skříní s  napájením 
na notebooky.

Předpokládaná hodnota zakáz-
ky je ve výši 16 milionů korun bez 
DPH. Vybavené mobilní učebny bu-

dou školy flexibilně využívat pro 
výuku všech předmětů. 

„Zprostředkování nejmoderněj-
ších technologií a  jejich používání 
ve výuce na základních a středních 
školách v  kraji patří v  oblasti škol-
ství mezi naše priority. Počítače jsou 
nedílnou součástí našich životů a IT 
gramotnost je jedním ze základních 
pilířů vzdělané společnosti. Proto je 
nezbytně nutné rozvíjet schopnosti 

žáků i učitelů v efektivním využívá-
ní moderních technologií,“ říká ná-
městek Arnošt Štěpánek odpovědný 
za oblast školství a sportu.

Podmínkou dodání techniky 
do  konkrétní školy je proškole-
ní celých pedagogických sborů. 
V  průběhu školního roku 2021/22 
bude každé dva měsíce s pedagogy 
ve školách pracovat lektor, který má 
za  úkol prohloubit znalosti a  do-

vednosti učitelů ve  využívání digi-
tálních technologií při vyučování, 
a to napříč různými předměty. 

Inspirací pro tuto aktivitu byla ná-
vštěva pedagogů škol z  Královéhra-
deckého kraje v  Helsinkách. Do  fin-
ských škol v období digitální reformy 
pravidelně docházel tzv. guru a  po-
skytoval školám podporu, pomáhal 
jim řešit aktuální problémy se zavá-
děním digitálních technologií. | 

Nový web provede cestující veřejnou dopravou v regionu  
Královéhradecký kraj spus-

til nový web určený cestujícím 
ve  veřejné dopravě. Zajistí lepší 
informovanost a  dostupnost po-
skytovaných dopravních služeb 
v  regionu. Lidé web naleznou 
na adrese www.dopravakhk.cz. 

„Věřím, že nový web bude uži-
tečný a  praktický pro všechny 
cestující, kteří využívají veřejnou 
dopravu v  našem kraji pravidel-
ně nebo tudy třeba jen projíždí,“ 
uvedl radní pro dopravu Václav 
Řehoř.

Na novém dopravním webu lidé 
najdou také nově odjezdníky z vy-
braných zastávek a  také seznam 
zaručených přípojů. Nechybí zde 
ani přehledné informace o  jízd-
ném a tarifech IDS IREDO.

Vedle nových webových strá-
nek mohou lidé sledovat kraj-
skou veřejnou dopravu také 
na  sociálních sítích, kde najdou 

Královéhradecký kraj se připojil k celosvětové kampani Vlajka pro Tibet 
Tibetská vlajka znovu zavlála 

na stožáru před budovou krajské-
ho úřadu. Královéhradecký kraj 
jejím vyvěšením symbolicky vyjá-
dřil solidaritu s Tibeťany, a to dne  
10. března, v  den výročí tibetské-
ho povstání proti čínské okupaci 
v roce 1959. 

„Tibetská vlajka se stala sym-
bolem vyjádření solidarity se 
všemi, kteří jsou utlačováni ne-
demokratickými politickými re-
žimy. Královéhradecký kraj letos 
vyvěsil vlajku již pošesté a připo-
jil se tak k dalším městům v Čes-
ké republice, ale i v Evropě,“ uvedl 
první náměstek hejtmana Pavel 
Bulíček. 

Poprvé kraj tibetskou vlajku 
vyvěsil v roce 2013 a od roku 2017 
se k akci Vlajka pro Tibet připojuje 
každý rok.

Mezinárodní kampaň Vlajka 
pro Tibet vznikla v  polovině de-
vadesátých let v  západní Evropě. 
Jejím cílem je poukázat na  dlou-
hodobé porušování lidských práv 
v Tibetu. Kampaň se koná 10. břez-
na na  výročí Tibetského národní-
ho povstání proti čínské okupaci 
v roce 1959, během kterého zemře-
lo přes 80 tisíc Tibeťanů. Česká re-
publika se ke  kampani připojuje 
pravidelně od  roku 1996, kdy ti-
betskou vlajku vyvěsila první čtyři 
česká města. | 

další aktuality, fotografie či in-
formace a mohou zde diskutovat 
o  nových podnětech, zveřejňo-
vat názory či dotazy. Aktivní je 

veřejná doprava na Facebooku – 
www.facebook.com/dopravakhk 
a  na  Twitteru – www.twitter.
com/dopravakhk. |

Na novém krajském webu lidé 
mohou rychle vyhledávat své 
spoje, najdou zde informace 
o aktuální poloze autobusů 
a vlaků, výlukách či uzavírkách 
nebo všeobecné aktuality 
z oblasti veřejné dopravy.
Václav Řehoř, radní pro dopravu 
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Krajská linka 
pomáhá sluchově 
postiženým   

Královéhradecký kraj na  svých 
webových stránkách provozuje in-
folinku s online přepisem řeči pro 
osoby se sluchovým postižením. 
Služba pomáhá lidem s tímto hen-
dikepem snižovat komunikační 
bariéry ve  společnosti. Nejvyuží-
vanější službou v  posledním roce 
je telefonování s textovým zázna-
mem řeči. Od  března je na  lince 
k dispozici nová funkce i pro oso-
by se zhoršenou srozumitelnos-
tí a  ztrátou řeči. Nově svůj dotaz 
napíší  do  speciálního řádku, ten 
se hned automaticky syntetickým 
hlasem přečte operátorovi dané 
infolinky a  mluvenou reakci ope-
rátora přepíše profesionální pře-
pisovatel do textové podoby. 

Uživatel služby si tedy může 
vybrat, zda bude komunikovat 
mluvenou češtinou nebo psanou 
formou. Odpověď zaměstnance 
úřadu bude vždy doslovně přepsá-
na profesionálními přepisovateli, 
kteří dosahují rychlosti přes 500 
úhozů za minutu.

Službu telefonního hovoru 
s textovým záznamem je možné 
využít i  prostřednictvím mobil-
ní aplikace eScribeDroid dostup-
né na  Google Play.  Aplikace je 
pro osobní účely zdarma

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 
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 ná-
pravu. Magazín si můžete pře-
číst v  elektronické podobě také 
na  webových stránkách Králové-
hradeckého kraje unasvkraji.kr-
-kralovehradecky.cz.

Krátce z Kraje

Větší pohodlí cestujícím, IREDO přichází 
s QR kódy a možností platit platební kartou

V  Integrovaném dopravním 
systému Královéhradeckého a  Par-
dubického kraje IREDO platí hned 
několik změn. Nově je cestujícím 
umožněno platit bankovní kartou 
a  díky QR kódům jim stačí pouze 
jedna přestupní papírová jízdenka.

Od března je možné uhradit jed-
notlivé jízdenky platební kartou 
přímo v daném spoji. Zároveň není 
nutné si s  každým přestupem ku-
povat novou papírovou jízdenku. 
Cestujícím postačí pouze jedna jíz-
denka, která má na sobě vytištěný 
QR kód, který poslouží pro odba-
vení pro celou trasu. V neposlední 
řadě si cestující nově budou moci 

Studie posoudí výhodnost přeložky Kladské ulice
Trasa silnice II/308 v  Hradci 

Králové by v budoucnu mohla vést 
jinudy. Efekty zvažované přeložky 
komunikace v Kladské ulici v úse-
ku Bratří Štefanů – Lipová posou-
dí dopravní model v této oblasti. 

Předmětem studie bude přínos 
připravované přeložky části hra-

decké Kladské ulice, která má ule-
vit od  nadměrné dopravy Slezské-
mu Předměstí a  zlepšit dopravní 
obslužnost dvou hradeckých prů-
myslových zón.

Možným rešením je tak stavba 
nové kapacitně dostačující ko-
munikace propojující silnici I/11 

přes e-shop dobít elektronickou 
peněženku nebo zakoupit víceden-
ní jízdenky.

V  tuto chvíli to znamená, že 
po  Královéhradeckém kraji se 
na jednu papírovou přestupní jíz-
denku dostanou cestující autobu-
sovými i  vlakovými spoji napříč 
celým krajem. V Pardubickém kra-

ji cestující v  autobusové dopravě 
potřebují pro přestupní jízdenku 
čipovou kartu IREDO nebo si pro 
jednotlivé spoje budou muset za-
koupit jízdenku novou.

„Mezi smluvní autobusové do-
pravce, u kterých lze nový systém 
odbavení využít, se v  Královéhra-
deckém kraji řadí CDS Náchod,  
P-transport, AUDIS BUS a  BusLine 
KHK. Nicméně úzce spolupracuje-
me s Pardubickým krajem na pří-
padné implementaci nových 
možností odbavení také u  nich,“ 
doplnil Václav Řehoř, radní Krá-
lovéhradeckého kraje pro oblast 
dopravy. |

s  úsekem čtyřpruhové vozovky 
nadjezdu tratě na příjezdu do skla-
dištní zóny. Problémem tohoto 
řešení je ale nevhodná křižovatka 
v  místě odbočení do  průmyslové 
zóny skladištní oblasti. Tato kři-
žovatka se totiž nachází za nepře-
hledným směrovým obloukem. | 

informujeme  

Na provozovatele střediska DEKOS je uvalena exekuce
Vzhledem k tomu, že provozova-

tel dekontaminačního a  recyklač-
ního střediska DEKOS na  hradec-
kém Pražském Předměstí neplnil 
povinnost uloženou Krajským úřa-
dem Královéhradeckého kraje 
a  nezajistil odvoz nebezpečných 
odpadů nejméně v rozsahu 400 tun 
měsíčně, rozhodl úřad v  prosin-
ci roku 2019 o  zastavení provozu. 
K  nápravě nedošlo a  provozovatel 
nyní čelí exekuci.

„Společnost uložené nápravné 
opatření plnila jen částečně, když 
odvážela pouze 150 tun ročně. Le-
tos však provozovatel odvezl pouze 
13 tun, a  proto krajský úřad letos 
v  únoru podal návrh na  nařízení 
exekuce. Tuto exekuci zahájil svým 
rozhodnutím Okresní soud v Hradci 
Králové 8. 3. tohoto roku,“ vysvětluje 
náměstek hejtmana Pavel Bělobrá-
dek odpovědný za oblast životního 
prostředí a zemědělství. Nyní je vý-

kon rozhodnutí krajského úřadu 
plně v kompetenci zvoleného soud-
ního exekutora. Přesto bude krajský 
úřad i nadále průběžně kontrolovat 
stav tohoto zařízení.

Středisko DEKOS fungovalo 
v  areálu bývalé čistírny odpad-
ních vod na  Pražském Předměstí 

od  90. let minulého století. Slou-
žilo k likvidaci a recyklaci odpadů 
znečištěných ropnými látkami 
pomocí biotechnických a  fyzikál-
ně mechanických metod. Provozo-
vatelem je společnost HYDROGEO-
LOGIE CHRUDIM, spol. s r. o.

Vzhledem k dlouhodobému a ne-
zabezpečenému skladování odpadů 
uložil v  březnu 2019 Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje provozo-
vateli povinnost provést bezodklad-
ný odvoz všech odpadů. Celkový 
stav zařízení se však nezlepšil, proto 
krajský úřad přistoupil v  prosinci 
téhož roku k  úplnému zastavení 
provozu. Jelikož provozovatel nadá-
le neplnil své povinnosti, uložil mu 
v  únoru 2020 krajský úřad pokutu 
ve výši 100 tisíc korun. Tuto pokutu 
provozovatel splatil, ale v  jeho zaří-
zení na Pražském Předměstí se stále 
nachází okolo dvou a půl tisíce tun 
nebezpečných odpadů. | 

Společnost uložené nápravné 
opatření plnila jen částečně, 
když odvážela pouze 150 tun 
ročně. Letos však provozovatel 
odvezl pouze 13 tun, a proto 
krajský úřad letos v únoru podal 
návrh na nařízení exekuce.
Pavel Bělobrádek, náměstek hejtmana 
pro oblast životního prostředí 

https://unasvkraji.kr-kralovehradecky.cz/
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Občanské poradny hlásí velký nárůst problémů s dluhy
Omezení ekonomiky v  souvis-

losti s  epidemií covid-19 značně 
dopadá na osoby s nižšími příjmy, 
které měly uzavřeny půjčky. Ome-
zení příjmů či ztráta zaměstnání 
vedou ke snížení schopnosti splá-
cet své závazky vůči věřitelům. Po-
moc tak častěji hledají v síti sociál-
ně právních občanských poraden. 
Ty kromě dluhů řeší mnohem čas-
těji otázky týkající se rodinných 
problémů a způsobu jejich řešení. 
Častější jsou také dotazy týkající 
ochrany zaměstnanců před výpo-
vědí ze zaměstnání. 

„Od  druhé poloviny roku 2020 
jsme zaznamenali zvýšený zájem 

o  dluhové poradenství. Občané 
se na nás často obraceli o pomoc 
v situaci, kdy přišli o finanční pří-
jem a  neměli tak na  úhradu do-
hodnutých splátek u úvěrů, které 
si sjednali před krizí způsobenou 
nákazou koronavirem. Často byly 
splátky po  splatnosti více jak 30 
dnů a  hrozilo jim tak exekuční 
řízení, kterému jsme se snažili 
vyhnout,“ říká k činnosti poradny 
Centra pro rodinu v Broumově zá-
stupce vedoucího Martin Minařík. 
Podle něho pak poradny častěji, 
než dříve, pomáhají svým klien-
tům podat návrhy na  povolení 
oddlužení. 

Kromě dluhové problematiky ob-
čanské poradny řeší dotazy z mnoha 
oblastí každodenního života. „Posky-
tujeme rady týkající se pracovního 
práva jako je postup zaměstnavatele 
při výpovědi, náhrada škody zaměst-
nanci, častým tématem jsou pak 
sousedské vztahy, problematika práv 
v  souvislosti s  nájemními smlouva-
mi, zánik manželství, úprava pomě-
rů k nezletilým dětem, výživné. Lidé 
se na  poradny obrací i  se spotřebi-
telskými dotazy. Svoji pomocnou 
ruku poskytují poradny i  obětem 
domácího násilí,“ popisuje činnost 
občanské poradny v  Rychnově nad 
Kněžnou její vedoucí Jana Suchá.  

Poradny se shodují, že přes sou-
časná omezení by lidé neměli odklá-
dat řešení své nepříznivé situace. Zá-
stupci poraden se shodují, že důležité 
je včas vyhledat odbornou pomoc, 
která jim v jejich situaci pomůže.

příspěvKy opozice

Cyklistika v regionu jen kvete, Labská stezka loni trhala rekordy
Měření, které na  Labské stezce 

probíhá již od roku 2014, prokáza-
lo, že loňský rok byl z hlediska ná-
vštěvnosti rekordní ve všech loka-
litách v  Královéhradeckém kraji. 
Oproti dlouhodobému průměru je 
nárůst mezi 10 až 30 procenty. 

„Takový meziroční nárůst ne-
byl dosud na  Labské stezce za-
znamenán. Podepsalo se na něm 
jak jarní oteplení, tak protiepi-
demická opatření, kdy lidé více 
vyhledávali pobyt v  přírodě. Na-
příklad v  dubnu a  květnu pře-
vyšovala celková návštěvnost 
průměr minulých let více než 
dvojnásobně,“ říká radní Adam 

Valenta odpovědný za regionální 
rozvoj, granty a dotace.

Zdaleka se přitom nejedná jen 
o cyklisty – největší nárůsty jsou 
u  pěších uživatelů cyklostezky. 
V  lokalitě Smiřice se v  dubnu 
počet pěších ztrojnásobil. To 
představuje zvýšení ze tří tisíc 
na  téměř devět tisíc osob. Dvoj-
násobné počty chodců zazna-
menal Kuks nebo Vysoká nad 
Labem.

U cyklistů byl průměrný nárůst 
v  dubnu 41 procent, ve  Věkoších 
dokonce 60 procent. V  květnu byl 
největší nárůst ve  Vysoké nad La-
bem – o  66 procent, v  průměru 

pak 58 procent. V  červenci nejvíc 
vzrostla návštěvnost v  Kuksu – 
o  37 procent, v  průměru to bylo 
o 23 procent.

Denních maxim dosáhla ná-
vštěvnost během svátku 8. 5. 
a následující den, kdy se ve všech 
sledovaných lokalitách pohybo-
valo okolo dvou tisíc uživatelů. 
Ve  Vysoké nad Labem zazname-

Jičínským se uleví, starostovi Janu Malému patří velké díky
V  těchto týdnech finišuje 

stavba 3,5kilometrového úseku 
obchvatu Jičína, který propojí 
Robousy a  Valdice. Práce zapo-
čaly na  podzim roku 2018. Do-
pravní koridor zahrnuje silnice, 
ale také podchody, protihluková 
opatření nebo kruhové objezdy. 
Řidiči, kteří pojedou z  Turnova 
směrem na  Lomnici nad Popel-
kou, po  dokončení stavby ko-
nečně nebudou muset vjíždět 
do města Jičín. 

Město Jičín v čele s Janem Malým 
(ANO) o  přeložku II/286 dlouhodo-
bě usilovalo. Investorem je Králo-
véhradecký kraj a  město zajistilo 
poměrně komplikovaný výkup po-
zemků. 

Je nutné zmínit, že nejnároč-
nější položku stavby představoval 
most přes silnici mezi Valdicemi 
a  Studeňany. S  celkovými náklady 
ve výši 205 milionů Kč jde o jednu 
z nejvýznamnějších investic do in-
frastruktury v  Královéhradeckém 

kraji poslední doby. Jičín o toto usi-
loval dlouhá léta a  jsem rád, že se 
to za vedení mého kolegy povedlo. 

Díky přeložce II/286 bude obchvat 
města zkompletován ze tří čtvrtin. 
Řidiči přijíždějící od  Robous a  smě-
řující do  Lomnice nad Popelkou už 
nebudou muset zajíždět do  města 
Jičín, projíždět kolem mateřské škol-
ky a přes přetížené kruhové objezdy, 
centru se zcela vyhnou. 

Musím zopakovat, že v  tuto 
chvíli je na  místě ocenit dlouho-

dobé úsilí vedení města a  hlavně 
starosty pana Malého, který do-
kázal zajistit výkup všech potřeb-
ných pozemků. Bez toho by se celý 
projekt nehnul z  místa. Vše jde, 
pokud se chce a na správném mís-
tě sedí správný manažer. Pokud 
by takových lidí bylo v kraji více, 
žilo by se nám všem lépe. Bohužel 
se někdy více hledí na  stranické 
tričko než na  to, co kdo dokázal, 
a to je škoda. |

                                   Jaromír Dědeček

nalo měření 15. 3. dokonce 3  600 
uživatelů.

Labská stezka je mezinárodní cy-
klotrasa vedoucí od  pramene Labe 
do  Hamburku. V  České republice 
je značena jako dálková cyklotrasa  
č. 2. První úseky začaly na české stra-
ně vznikat v 90. letech minulého sto-
letí. Jedná se o  jednu z  nejpopulár-
nějších říčních cyklotras v Evropě. |

Takový meziroční nárůst nebyl dosud na Labské 
stezce zaznamenán. Podepsalo se na něm jak jarní 
oteplení, tak protiepidemická opatření, kdy lidé 
více vyhledávali pobyt v přírodě.
Adam Valenta, radní pro regionální rozvoj, granty a dotace
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Vzniklo virtuální asistenční centrum pomoci HZS ČR
Hasičský záchranný sbor České 

republiky spustil webové stránky 
tvhasici.cz, které slouží jako vir-
tuální asistenční centrum pomo-
ci. S  ohledem na  současné dění je 
pozornost věnována aktuálně pro-
bíhající epidemii nemoci covid-19. 
Cílem je podpořit občany v  aktiv-
ním zvládání současné situace, 
v  běžných denních starostech, ale 
i v nejtěžších chvílích.

Obsahem stránek jsou textové 
a  audiovizuální materiály (videa, 
podcasty atd.), na  kterých se podí-
lejí odborníci z  oblasti psychologie, 
ochrany obyvatelstva a  medicíny. 
Najdete zde strukturované informa-
ce o tom, jak funguje lidská psychi-
ka ve  stresu a  postupy, jak zvládat 
různé nepříjemné stavy. Rovněž je 
srozumitelně vysvětleno, jak se náš 
organismus chová po  napadení vi-

rem a  jak působí očkování. Postup-
ně jsou přidávána další aktuální 
témata.

Na  přípravě stránek se podí-
lí psychologická služba HZS ČR, 
sekce prevence a  civilní nouzové 
připravenosti HZS ČR, lékaři Letec-
ké záchranné služby (Armády ČR) 
a  z  očkovacího centra. Audiovizu-
ální podobu zpracovává oddělení 
dokumentace HZS ČR.  |

Mladí holubáři pomáhají africkým dětem originálním způsobem 
Šimon, Daniel a  Vilém Pokorní 

z Nového Města nad Metují chovají 
holuby a před třemi lety vymysleli 
způsob, jak zužitkovat holubí trus 
pro dobročinné účely. 

Začali vyrábět a  prodávat tak-
zvanou holubí močůvku v lahvích 
s  etiketou Novoměstská značková, 
která se běžně používá jako ekolo-
gické hnojivo. 

Zisk z  prodeje ve  výši téměř 
osmi tisíc korun poslali dětem 
do  Ugandy. V  tom jim pomohla 
křesťanská ekologické organizace 
A  Rocha, která nakoupila a  dětem 
v  Africe rozdala kozy, která jim 
dlouhodobě pomohou zlepšit je-
jich ekonomickou situaci.

Holubí močůvka je biologic-
ky živé hnojivo, nepřevařované, 
nepasterizované, primárně urče-
né pro venkovní použití – oken-
ní truhlíky, záhony, keře, stromy 
apod. Toto hnojivo na rozdíl od sle-

dne 9. února 2021 zesnul starosta 
Krajského sdružení hasičů 
Královéhradeckého kraje

 JIŘÍ ORSÁK
Rodina zesnulého touto cestou 
děkuje organizacím a osobám:

Oblastní charitě Trutnov
Oblastní charitě Náchod
MUDr. Radku Cvrčkovi

MUDr. Rudolfu Balounovi
Anně Volšičkové (KSH KHK)
Ivanu Krausovi (KSH KHK)

Petru Šafářovi (BZS Odolov)
(Za pomoc při péči v posledních 

chvílích jeho života.)
Jaroslavu Jansovi (Pohřební služba Úpice)

Vladimíru Provazníkovi 
(starosta Malých Svatoňovic)

SDH Malé Svatoňovice
SDH Libňatov

plk. Ing. Davidu Poučovi 
(ředitel HZS KHK)

HZS Královéhradeckého kraje
OSH Trutnov

KSH Královéhradeckého kraje
(Za pomoc při organizaci 
posledního rozloučení)

Poděkování patří dále také všem 
dobrovolným i profesionálním hasičkám 

a hasičům, příslušníkům ostatních 
složek IZS, přátelům, kamarádům, 

sousedům a spoluobčanům 
za projevenou soustrast!

Jménem rodiny 
synové David a Matyáš 

petr pokorný a jeho synové šimon, daniel a vilém. foto: archiv petra pokorného

názory zastupitelů

Investice do vzdělání a vědy považuji za velmi 
důležité

MEPHARED 2, ná-
zev, který mnoha 
obyvatelům naše-
ho regionu mnoho 
neřekne. Nicméně 
pod slupkou složi-
tého názvu se skrývá velmi důleži-
tá a přínosná myšlenka. 

Nová společná budova lékařské 
a  farmaceutické fakulty Univerzity 
Karlovy v Hradci Králové, jejíž cílem je 
zlepšit vzdělávání mladých mediků 
a  studentů farmacie. Bude integro-
vat výuku, výzkum a vývoj v lékařské 
a  farmaceutické oblasti s  přímým 
napojením na  praxi ve  Fakultní ne-
mocnici HK. Propojení fakult umožní 
vyšší odbornost, kvalitnější zázemí 
pro pokročilou výuku a úzkou mezi-
oborovou spolupráci, vědu a výzkum. 
Jedná se o investici přesahující 2,6 mi-
liardy Kč z veřejných zdrojů. 

Z  projektu jsem nadšený a  jsem 
připravený podpořit ho všemi mož-
nostmi, které jako senátor mám. 
Vzhledem k  nadregionálnímu vý-
znamu koordinuji poskytnutí pod-
pory od dalších senátorů z regionu 
širších východních Čech, všem zú-
častněným za  jejich pomoc děkuji. 
Žádost o podporu jsme zaslali mini-
strům Havlíčkovi, Plagovi, Hamáč-
kovi a  paní ministryni Dostálové, 
o  projektu jsme rovněž hovořili 
s  hejtmanem Martinem Červíčkem 
a  přímo s  premiérem. Zatím to vy-
padá, že by potřebné finance měly 
být k dispozici. 

Věřme, že hradecké fakulty UK 
budou ve  svém snažení s  naší pod-
porou úspěšné a  že se celý záměr 
stane skutečností. 

 
Jan Holásek (Spojenci pro KHK)

pičího trusu nepálí, takže nehrozí 
předávkování.  |

Adršpašské skály mění způsob prodeje
vstupenek, zaměří se na předprodej  

Od  1. dubna si návštěvníci Adr-
špašských skal budou moci za-
koupit vstupenku na  prohlídkový 
okruh online. Na nových webových 
stránkách bude možné zakoupit 
i vjezd na parkoviště. Nákup online 
vstupenek a  parkovného tak po-
může s  regulací návštěvnosti i  do-
pravy. I nadále bude možné zakou-
pit vstupenky i parkovné na místě, 
hrozí ale, že bude vstup vyprodaný 
a parkoviště plná. 

Návštěvníci si na nových webo-
vých stránkách www.adrspasskes-
kaly.cz koupí online vstupenku, 
a  pokud budou chtít, tak i  online 
parkovací místo. Na  webu bude 
během nákupu možné zvolit da-
tum a čas návštěvy skal. Každá on-

line vstupenka i  parkovné budou 
obsahovat speciální QR kód, jak 
pro snadnou kontrolu ve  skalním 
městě, tak i  pro otevření vjezdové 
brány parkoviště pro řidiče. Platba 
bude bezpečná přes online plateb-
ní bránu. S  online nákupem vstu-
penky i  parkovného návštěvník 
zároveň ušetří.

Stávající prodej na  místě zů-
stane zachován. Hrozí ale dlouhé 
čekání ve  frontě. Počet vstupenek 
na  určitou hodinu bude omezen, 
a může se tak stát, že budou na da-
nou hodinu či den už vyprodané. 
Návštěvníci bez online vstupenek 
tak budou muset počkat několik 
hodin nebo přijet do Adršpašských 
skal až další den. |
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Kdo kontroluje hospodaření středních škol a jak?
Na  druhém jed-

nání finančního 
výboru krajského 
zastupitelstva byly 
projednávány vý-
sledky hospodaře-
ní a činnost za poslední roky školy: 
Zemědělské akademie a  Gymnázia 
Hořice – SŠ a VOŠ – jakožto příspěv-
kové organizace kraje. Podklady 
této školy měly závažné chyby a  je 
zřejmé, že krajský dozorový orgán 
tyto podklady nezkontroloval. 

V souhrnné výroční zprávě o kon-
trolách z  roku 2020 bylo například 
uvedeno, že: „Oblastní inspektorát 
práce vyměřil škole pokutu 40 tis. Kč.“ 
Zároveň bylo uvedeno: „Bohužel jsme 
jako přebírající organizace k této kon-
trole neobdrželi žádné informace ani 
doklady, proto nebylo možné realizo-
vat nápravné kroky požadované prv-

ní kontrolou.“  Ani náznak možnosti 
vyžádat si na inspektorátu kopii zprá-
vy a  už vůbec ne snaha nedostatky 
urychleně napravit. 

Zábavné počtení pak následovalo 
v  části finančních fondů, kde: „Stav 
FKSP k  31. 12. 2020 ve  výši 857 tis. Kč 
byl plně kryt částkou na běžném účtu 
ve výši 821 tis. Kč.“ Kdy naposledy vám 
na plné krytí tisícikorunového dluhu 
stačilo 800 korun? Je tohle zodpověd-
ná správa školství? 

Z diskuze členů finančního výboru 
vyplynulo, že počet vyhlášených veřej-
ných zakázek zřejmě nesouhlasí s po-
čtem smluv v  rejstříku smluv. A  řada 
dalších pochybení. Jestliže takhle pro-
bíhá kontrola příspěvkových organi-
zací, tak se můžeme těšit na další „per-
ly“ v ostatních výročních zprávách.

 
Monika Štayrová (ANO 2011)

Kotlíkové dotace podpoří i domácnosti ve složité 
finanční situaci

Kraj bude opět 
vypisovat „kotlíkové 
dotace”. Chceme ten-
tokrát podpořit i  do-
mácnosti, které se 
díky současné složité 
situaci potýkají s  problémem, kde 
vzít finance na výměnu kotle. 

Zároveň je třeba myslet na  to, 
že podle zákona o  ochraně ovzdu-
ší od  září 2022 nebude možné již 
ve  svých domovech provozovat 
kotle I. a  II. emisní třídy. V  Králové-
hradeckém kraji se mezi žadatele 
v minulých letech rozdělilo více než  
550 milionů Kč a  vyměnilo přes  

Buď me za ně rádi
Žijeme ve  složité 

době. Prožíváme ob-
dobí, které s  sebou 
přináší především ne-
jistotu. Nejistotu pro 
velice početnou sku-
pinu lidí závislých na různých protie-
pidemických opatřeních, která přímo 
ovlivňují možnost provozovat jejich 
činnost a tím i možnost živit se bez po-
moci státu. 

Co je ale mnohem horší, tato doba 
s  sebou krom zmiňovaného přináší 
i škody na zdraví a čím dál častěji na ži-
votech. Aby tyto ztráty byly co možná 
nejmenší, pracují prakticky nonstop 
týmy lékařů a  zdravotníků, kteří, 
jak jistě všichni víme, jsou mnohdy 
za  hranicí svých fyzických a  psychic-
kých možností. Kromě těchto lidí ale 
také i v těch nejmenších obcích v kraji 
pracují s  obrovským nasazením jed-
notky dobrovolných hasičů. Tito lidé 

už dávno nejezdí po soutěžích a nepo-
řádají pouze hasičské plesy. 

Právě dobrovolní hasiči jsou mnoh-
dy na venkově v té pomyslné prví linii. 
Většinou jsou to ti, kteří svým spolu-
občanům rozvážejí roušky, respirátory, 
dezinfekce. Hasiči mnohde vozí seniory 
do  očkovacích center nebo dávají své 
hasičárny k dispozici pro testování oby-
vatel antigenními testy. Za  to všechno 
si zaslouží naše uznání a  poděkování. 
Nejlépe jim ovšem poděkujeme garancí 
finanční podpory od Královéhradecké-
ho kraje, alespoň tak, jako dosud. V ide-
álním případě v  objemu ještě větším. 
Uznání si rovněž zaslouží naši pedago-
gové, kteří se i v této nelehké době snaží 
něco naše děti naučit. Před vámi všemi 
smekám a  jsem rád, že vás tu máme. 
Nám ostatním přeji příjemné prožití 
jara a snad už brzy normální svět. 

 
Aleš Maloch (ODS+STAN+VČ)

Problém udržení úrovně sociálních služeb
S  přicházející hos-    

p o d á ř s k o u  k r i z í , 
umocněnou pokraču- 
jící pandemií, bude 
silně ohroženo fi-
nancování sociálních 
služeb. Je čím dál tím jasnější, že kraj 
se bude muset stále více soustředit 
na  ufinancování jím provozovaných 
domovů seniorů a ústavů. 

Neziskové organizace a  obce jsou 
ale také významnými zřizovateli 
mnoha obdobných služeb. Zde je však 
dlouhodobě přehlíženo, že z  rozpoč-
tového určení daní (RUD), které jsou 
základem rozpočtů obcí, musí zřizo-
vatelé živit sociální zařízení. Jsou to 
pobytová zařízení, ale i  denní stacio-
náře a terénní služby. Zde s rostoucími 
náklady (především náklady na  růst 
mezd) zřizovatelé doslova krvácí. 

Obce v kraji však na sociální politiku 
přispívají různě: některá města ročně 
do této kategorie služeb orientují mili-
ony korun, malé obce přispívají velmi 
málo nebo i vůbec. Aby se situace napra-
vovala, je třeba velké osvěty u  starostů 
malých obcí, protože jejich příspěvky 
z obecních rozpočtů jsou dobrovolné.

Řešení přitom existuje, ale nikdo 
na něj neslyší: malou novelou veledů-
ležitého RUD v ČR by se měl zahrnout 
kladný koeficient pro zřizovatele so-
ciálních služeb (výpočet by byl snad-
ný i  kontrolovatelný), úplně stejně, 
jako je tomu i  dnes u  zřizovatelů zá-
kladních škol! Uslyší někdo na  tuto 
výzvu? Neměla by to být třeba úžasná 
zákonodárná iniciativa našeho kraje 
pro celou republiku?

 
Miroslav Uchytil (Koalice pro KHK)

6  000 kotlů. Zájem o  finanční pod-
poru při přechodu na  ekologičtější 
možnosti topení je stále velký. 

A právě proto, že počet domácnos-
tí, které by do  září 2022 měly vymě-
nit své kotle, je v našem kraji vysoký, 
snažíme se podpořit a vyhovět žádo-
stem co nejvyššího počtu oprávně-
ných žadatelů. Znovu připomínám, 
že reflektujeme i  současnou velmi 
složitou finanční situaci v  mnoha 
rodinách a domácnostech.

Nové pořizované zdroje budou 
tepelná čerpadla, kotle na  biomasu 
s  automatickým nebo manuálním 
přikládáním. Diskuse se vede o mož-

nosti podpory pro plynové konden-
zační kotle.

Královéhradecký kraj se v  tuto 
chvíli aktivně podílí na připomínko-
vání chystaného programu minister-
stva životního prostředí na  podporu 
výměny kotlů. Stát do  podpory vloží 
5,5 mld. Kč, které obyvatelé mohou 
vyčerpat prostřednictvím krajských 
dotací. Do  výzvy ministerstva život-
ního prostředí na  kotlíkové dotace 
se náš kraj zapojí na  přelomu roku 
2021/2022.

 
Adam Valenta, radní pro oblast regionálního 
rozvoje, evropských grantů a dotací (Piráti) 

Viry a naše realita
Při všech hovo-

rech se nelze vy-
hnout tématu VIRY. 
Je popsáno přes 6 500 
virů. Z  nich jeden, 
SARS-CoV-2 paraly-
zuje náš svět. Ukázal 
nám naši lidskou zranitelnost.

Co s  touto situací uděláme? Jedině 
dobrovolnou vakcinací většinové po-
pulace lze tuto pandemii zastavit. To je 
to, co naší vládě vyčítám. Dopustili nej-
větší rozšíření viru v populaci na počet 
obyvatel na světě a zmíněná vakcinace 
jako jediné řešení je u nás na žalostné 

úrovni. Veškeré svalování viny na  ne-
ukázněné obyvatele je trapné a ubohé.

Úkolem vlády je zajistit dostatek 
vakcíny, a  to nemohou okecat. Obá-
vám se, že vláda hledá řešení, jak 
od  zbabrané pandemie utéct a  věno-
vat se volební kampani. Nebude to 
poprvé, kdy vláda těsně před volbami 
o takovém řešení uvažuje, ale doufám, 
že naposled. Věřím, že tuto strategii 
občané prokouknou a  náležitě po-
trestají volebním výsledkem vládní 
koalice v podzimních volbách.

 
Zdeněk Podal (SPD)
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soutěŽní KříŽovKa

Modernizace pavilonu DIGP v rychnovské nemocnici má stavební povolení
Rychnovská nemocnice by se 

měla již brzy dočkat potřebné mo-
dernizace za více než 650 milionů 
korun. Královéhradecký kraj má 
stavební povolení s nabytím práv-
ní moci. Zahájení realizace stavby 
se v  případě získání státní dotace 
ve výši 300 milionů korun předpo-
kládá v roce 2021 a ukončení v roce 
2023.

Ke  stávajícímu sedmipod-
lažnímu pavilonu DIGP, kde je 
dětské oddělení, interna, gyne-
kologie a  porodnice a  po  rekon-
strukci zde přibude ambulantní 
péče a  centrální sterilizace, se 
přistaví pětipodlažní budova. 

Obě části budou vnitřně propo-
jeny rampami. V  přístavbě bude 
umístěna emergentní, akutní 
a  intenzivní péče spolu s  lůžko-
vými jednotkami JIP a  ARO, cen-
trálními operačními sály a  lůž-
kovými odděleními chirurgie 
a  ortopedie. Vznikne tak jeden 

funkční celek akutní medicíny, 
který bude optimálně využívat 
stávající personální kapacity bez 
potřeby jejího navýšení.

„Jsme připraveni velmi rychle 
začít hledat stavební fi rmu. Jed-
náme zároveň s  vládou a  řešíme 
podrobnosti fi nancování této 
akce. Stavební úpravy přinesou 
nemocnici v Rychnově nad Kněž-
nou především fi nanční úspo-
ru a  větší komfort pro pacienty, 
protože vše se dostane pod jed-
nu střechu,“ říká první náměstek 
hejtmana Pavel Bulíček odpověd-
ný za oblast inovací, investic a in-
formačních technologií.  |

Stavební úpravy přinesou rych-
novské nemocnici především 
fi nanční úsporu a větší komfort 
pro pacienty, protože vše se 
dostane pod jednu střechu. 
Pavel Bulíček, náměstek 
pro inovace a investice  


