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Kraj posKytne 
přes dvacet milionů 
korun hospicům
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Čtěte také:

U nás v kraji
www.kr-kralovehradecky.cz únor 2021

Očkování proti koronaviru začalo   
Vážení čtenáři,
počátek nového 
roku ještě nepři-
nesl toužebně 
vyhlížený konec 
těžké situace, 
se kterou se již 
řadu měsíců, chvíli lépe, chvíli 
hůře potýkáme. Ze všech stran se 
na nás valí množství zpráv, z nichž 
ale bohužel jenom některé přiná-
ší skutečně potřebné informace, 
osvětu, ale i tolik potřebnou naději. 
A já bych Vás proto chtěl nejenom 
ubezpečit o  tom, že byť se epide-
mická situace v  současné době 
projevila i  v  našem kraji s  větší 
silou, přesto každý den spolu s ko-
legy ve vedení kraje a ve spoluprá-
ci s  odborníky řešíme nejenom 
aktuální problémy, ale snažíme se 
připravovat další kroky tak, aby-
chom nebyli zaskočeni a  vše pře-
konali. Ale také vás všechny chci 
moc poprosit, abyste přes všechno 
negativní, co nám tato situace při-
náší a  čím nám komplikuje kaž-
dodenní životy, neztráceli vůli se 
s tím poprat. 
Přál bych si, abychom my všichni 
v tísni nepropadali vzájemné aro-
ganci a  netečnosti, ale měli stále 
důvod spojovat své síly pro to, aby-
chom si vzájemně pomohli a pod-
porovali se – někdy třeba jenom 
pochopením, respektem či dialo-
gem. Povinnost hledat dialog platí 
dvojnásob zejména pro nás, kteří 
jsme ve veřejném životě.
Závěrem znovu moc děkuji a sklá-
ním se před obrovským nasaze-
ním zdravotníků a  pracovníků 
v  sociálních službách, protože 
jejich odhodlání, snaha pomoci 
přes osobní nepohodlí a mnohdy 
naprosté vyčerpání je zásadní pro 
to, abychom to mohli zvládnout. 
A slibuji Vám, že to zvládneme. 

Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

V  Královéhradeckém kraji 
probíhá první fáze očkování 
proti covidu-19. Očkuje se v sed-
mi nemocnicích podle dodávek 
vakcíny. Očkování v první vlně 
dostali prioritně zdravotníci, 
rizikoví pacienti, klienti a  per-
sonál domovů pro seniory 
a také osoby starší 80 let. 

„Naším cílem je bezodklad-
ně aplikovat všechny vak-
cíny, které do  kraje přijdou. 
V prvním čtvrtletí roku máme 
od  státu přislíbeno zhruba 62 
tisíc dávek – v  lednu 14 tisíc, 
v únoru 18 tisíc a v březnu 30 
tisíc dávek vakcíny,“ uvedl hejt-
man Martin Červíček.

První v  kraji začala 2. led-
na očkovat hradecká fakultní 
nemocnice. Krajské nemocni-
ce zahájily očkování 8. ledna, 
soukromá vrchlabská nemoc-

nice 11. ledna. V  lednu začaly 
očkovat klienty v  domovech 
důchodců také mobilní týmy.

V pátek 15. ledna se pro oso-
by starší 80 let spustil centrál-
ní registrační systém na očko-
vání proti covid-19 na  adrese 
registrace.mzcr.cz. Po  regist-
raci si lidé zarezervují termín 
a postupně podle dodávek vak-
cín se budou uvolňovat místa 
na  jednom ze sedmi stávají-
cích očkovacích míst v  Králo-
véhradeckém kraji, kde se bu-
dou moci nechat očkovat.

Současně s první fází vedení 
Královéhradeckého kraje při-
pravilo druhou fázi očkování, 
do které by měla být zapojena 
očkovací centra. Ta by měla 
vzniknout minimálně na  sed-
mi místech kraje. |

                    Pokračování na straně 2

slovo hejtmana

prostředky 
na dotace chce kraj 
postupně navyšovat 

Změny v poskytování 
Zubní pohotovosti 
v okrese 
hradec králové 
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Speciální portál 
představuje 
možnosti čerpání 
evropských fondů   

České regiony díky členství 
České republiky v  Evropské unii 
čerpají miliony korun z  evrop-
ských fondů na  důležité inves-
tice, které zlepšují kvalitu života 
jejich občanů. Jak se daří Králo-
véhradeckému kraji fondy vyu-
žívat a jak se připravuje na nové 
dotační období 2021–2027?

Příklady dobré praxe podpo-
ry investic, cestovního ruchu či 
kultury přináší portál www.eu-
ractiv.cz. Na  něm lze najít také 
informace o čerpání evropských 
prostředků na  další programo-
vací období.

Special report vyšel v  rámci 
projektu Proměny českých re-
gionů, který společně realizují 
EURACTIV.cz a vydavatelství Eco-
nomia s  podporou Evropské ko-
mise.

Královéhradecký kraj zís-
kal v  rámci předchozího pro-
gramovacího období v  letech  
2014–2020 více jak 25,7 miliardy 
korun z  evropských prostředků 
za zhruba 5 tisíc uskutečněných 
projektů.

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 do-
mácnosti v  Královéhradeckém 
kraji. Pokud jste aktuální číslo 
zpravodaje nedostali do  schrán-
ky, volejte na  telefonní číslo 
495  817  111, nebo nám napište 
na  email: unasvkraji@kr-kralo-
vehradecky.cz nebo poštou na  
adresu: Tiskové oddělení KÚ Krá-
lovéhradeckého kraje, Pivovar-
ské náměstí 1245, 500  03 Hradec 
Králové s heslem REKLAMACE. Do  
zprávy uveďte vaši adresu a  my 
zařídíme nápravu. Magazín si 
můžete přečíst v  elektronické 
podobě také na webových strán-
kách Královéhradeckého kraje 
bit.ly/unvkonline.

krátce Z kraje

„Plánujeme, že v každém okresním městě bude jedno 
očkovací centrum. Na jejich zřízení spolupracujeme se 
starosty jednotlivých měst.  Zároveň uvažujeme o zříze-
ní dalších očkovacích míst v Broumově, Novém Bydžově 
a Jaroměři, čímž bychom zajistili lepší dostupnost oč-
kování. Základem pro každé takové očkovací centrum 
i místo je zajištění dostatečného počtu personálu.“       

Martin Červíček, hejtman Královéhradeckého kraje 

Kraj připravuje očkovací centra pro druhou 
fázi očkování

Dokončení ze strany 1
„Pro zvládnutí očkování je 

klíčová příprava druhé fáze, kdy 
by měla být vakcína dostupná 
i  širší veřejnosti. Je nezbytné 
připravit očkovací centra, která 
budou schopná zajistit větší ka-
pacity, a tím urychlit proces pro-

Kraj oslovuje zájemce o dobrovolnou pomoc v očkovacích centrech
Královéhradecký kraj počátkem 

ledna oslovil prostřednictvím lékař-
ských komor a profesních sdružení 
zdravotnické pracovníky s  cílem 
požádat je o  pomoc se zajištěním 
personálního zabezpečení v připra-
vovaných očkovacích centrech.

Pro všechny další zájemce, kteří 
jsou ochotni pomoci s  personál-
ním zabezpečením v  očkovacích 

centrech (převážně ve 2. a 3. čtvrtle-
tí 2021), byla zřízena e-mailová ad-
resa, na které je možné se i nadále 
k této pomoci přihlásit: ockovani@
kr-kralovehradecky.cz.

Vaše případné dotazy k pomoci 
v očkovacích centrech zodpovíme 
na tel.: 722 960 355.

Pro období 2. čtvrtletí roku 
2021 má kraj přislíbeny dodávky 

očkování obyvatelstva regionu. 
V  současnosti se v  našem kraji 
očkuje v  sedmi nemocnicích. 
Od  dubna do  června bychom 
mohli očkovat měsíčně až 100 ti-
síc vakcín. Pro jakoukoliv fázi je 
naprosto zásadní mít dostatek 
dávek vakcín a  o  to vedení Krá-

lovéhradeckého kraje průběžně 
usiluje,“ informoval hejtman 
Martin Červíček.

Očkovací centra by měla 
vzniknout v  Hradci Králové, Ná-
chodě, Jičíně, Trutnově, Vrchlabí, 
Rychnově nad Kněžnou a ve Dvo-
ře Králové nad Labem. Budou tvo-
řit páteřní síť pro celou druhou 
fázi očkování.

Aktuální informace o  očková-
ní naleznou lidé vedle webových 
stránek ministerstva zdravotnictví 
www.mzcr.cz také na  adrese koro-
navirus.kr-kralovehradecky.cz. Zá-
jemci získají informace či pomoc 
s registrací na centrální informační 
lince ke koronaviru 1221. |

většího množství vakcín. Plánuje 
vytvořit jedno velké očkovací mís-
to v každém okrese. V současnosti 
se o těchto místech jedná s majite-
li objektů, není tedy možné sdělit, 
ve kterých budovách konkrétně se 
bude očkovat. Každé toto očkovací 
centrum bude fungovat pod pat-
ronací příslušné oblastní nemoc-
nice. | 

inFormujeme  
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inFormujeme  

Kraj hledá dobrovolníky na pomoc v nemocnicích i sociálních 
zařízeních  

Epidemická situace v kraji po-
řád neumožňuje zapojení všech 
zdravotníků a  ošetřujícího per-
sonálu v  domovech pro seniory. 
Vedení kraje proto hledá dobro-
volníky a  také nadále komuni-
kuje s  řediteli zdravotnických 
škol, aby studentům umožnili 
co nejjednodušší koordinaci 
dobrovolného nástupu do  ne-
mocnic.

Vedle toho kraj už od  listopa-
du loňského roku spolupracuje 
s  Akademickým centrem stu-
dentských aktivit, s  jehož pomo-
cí hledá a  školí dobrovolníky pro 
zajištění sociálních, případně 
i  zdravotnických služeb. Do  data-
báze dobrovolníků vedené Aka-
demickým centrem je možné se 
zaregistrovat na  stránce: www.
chcipomoct.cz.

Přihlásit se může úplně kdokoli. 
Stačí mít chuť učit se novým věcem 
a  pomáhat – o  zbytek se postará 
kraj a  pracovníci Akademického 
centra. Pro zájemce je připraven 
kurz Základy ošetřovatelství, kde 
se naučí vše potřebné a  který se 
uskuteční 5. února v Hradci Králo-

vé. Tento kurz poskytne základní 
informace o  používání osobních 
ochranných prostředků, práci s kli-
entem, zajištění stravování apod.

Kurzy Základy ošetřovatelství 
pořádá i Český červený kříž v Jičí-
ně. Aktuální termíny vždy vypisu-
jí na svém webu www.cckjc.cz.

Zapojeným dobrovolníkům 
za  vykonanou práci náleží fi-
nanční odměna. Spolupráci lze 
navázat i formou DPP. V případě 
otázek ze strany zájemců se lze 
obrátit na  Zuzanu Kučerovou 
(702 213  117, zkucerova@kr-kra-
lovehradecky.cz).

Vedení kraje také intenzivně 
komunikuje i  s  řediteli zdravot-
nických škol, aby co největší mě-
rou podpořili dobrovolnickou 
pomoc svých studentů v nemoc-
nicích. Koncem minulého roku 
v  nemocnicích vypomáhalo 
na  240 studentů, kteří se výraz-
nou měrou zasloužili o  zvlád-
nutí situace. V  současné době 
v  krajských nemocnicích vypo-
máhají znovu také vojáci, o  je-
jichž pomoc požádal hejtman 
Armádu ČR. |
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Z reGionu

Krajská infolinka pomáhá 
s informovaností k očkování 
proti covid-19

Královéhradecký kraj spustil 
vlastní informační linku pro po-
moc s  očkováním proti covid-19. 
Linka nenahrazuje celostátní ko-
ronavirovou linku 1221, ale slouží 
jako další informační alternati-
va pro obyvatele regionu. Lidé se 
na ni dovolají na telefonním čísle 
495 817 110. 

Krajská infolinka vznikla s  cí-
lem pomoci zejména starším li-
dem, kteří doma nemají internet 
a  jejich blízcí jim nemohou po-
moci s  registrací do  rezervačního 

Kraj vyhlásil dotační program na podporu činností v sociální oblasti 
a prorodinných aktivit

Rada Královéhradeckého kra-
je schválila vyhlášení Dotačního 
programu pro podporu činností, 
které navazují, kooperují nebo 
rozšiřují sociální služby, a  pro 
podporu prorodinných aktivit 
v Královéhradeckém kraji pro rok 
2021. Žádosti budou přijímány 
od 1. do 12. března 2021 a mezi ža-
datele, kteří poskytují veřejně pro-
spěšnou činnost v sociální oblasti 
a  v  oblasti podpory rodiny, kraj 
rozdělí 3 miliony korun. 

Podpořené aktivity v tomto do-
tačním programu musí být v sou-
ladu se strategickými dokumenty 
Královéhradeckého kraje a  jsou 
specifikovány do  těchto oblastí 
s uvedenými příklady jednotlivých 
činností:

• Střednědobý plán sociál-
ních služeb KHK 2021 až 2023; 
například aktivity na podporu pe-
čujících osob a včasného informo-
vání pečujících osob o možnostech 
pomoci, aktivity na podporu infor-
movanosti odborné i  laické veřej-
nosti o sociálních službách 

• Strategie rozvoje dostup-
nosti a  kvality sociálních služeb 
KHK poskytovaných v  komunitě 

pro osoby s  postižením a  dušev-
ním onemocněním 2015 až 2023; 
například aktivity zvyšování in-
formovanosti a  kompetencí peču-
jících (vč. svépomocných skupin), 
zvyšování informovanosti posky-
tovatelů sociálních služeb a  zada-
vatelů sociálních služeb, veřejných 
opatrovníků, pracovníků Úřadu 
práce ČR a dalších odborníků v ob-
lasti potřeb lidí s mentálním hen-
dikepem či lidí s duševní nemocí 

• Plán sítě služeb v  péči o  du-
ševní zdraví v  KHK 2021 až 2030; 
podpořené budou například aktivity 
v oblasti osvěty odborné i  laické ve-
řejnosti na  téma duševního zdraví, 
aktivity na podporu pečujících osob

• Plán podpory rovných pří-
ležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením KHK pro období 2018  
až 2021; například podpora čin-
nosti půjčoven kompenzačních 
pomůcek, aktivity na  podporu 
osvěty zdravotního postižení a du-
ševního onemocnění

• Koncepce rodinné politiky 
KHK 2020 až 2023; podpořeny budou 
činnosti podporující zdravé  fungo-
vání rodiny, rozvoj a posilování rodi-
čovských kompetencí a podobně

• Strategie prevence sociálně 
nežádoucích jevů v  KHK 2017 až 
2021: oblast prevence kriminality, 
oblast adiktologie, oblast sociálně 
vyloučených lokalit, oblast cizinec-
ké problematiky

Královéhradecký kraj vyčlenil 
ze svého rozpočtu na  podporu 
žádostí 3 miliony korun s  mi-
nimální výší dotace 10 tisíc ko-

run a  maximální výší podpory  
100 tisíc korun. V  případě akti-
vit pro podporu rodiny je mi-
nimální výše schválené dotace 
pro každou jednotlivou žádost  
10 tisíc korun a  maximální část-
ka činí 250 tisíc korun. Vyhlášení 
dotačního programu musí ještě 
na  svém jednání schválit krajští 
zastupitelé. |

systému očkování. Zájem ze strany 
volajících byl z počátku fungování 
informační linky obrovský. Během 
prvního dne odbavili krajští operá-
toři přes 500 hovorů.

Vedle stránek ministerstva 
zdravotnictví lidé najdou infor-
mace o očkování také na krajském 
webu na  adrese koronavirus.kr-
-kralovehradecky.cz. Lidé mohou 
primárně získat informace či 
pomoc s  registrací na  centrální 
informační lince ke  koronaviru 
1221. |

„Všechny subjekty, které vedle sociálních služeb 
konají veřejně prospěšnou činnost v sociální oblas-
ti a v oblasti podpory rodiny, pro nás představují 
podstatný a důležitý prvek v nabídce pomoci našim 
spoluobčanům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální 
situaci, ale  i v podpoře zdravého fungování rodiny. 
Chceme tuto jejich činnost podpořit a tím i zajistit 
komplexní podporu sociálně znevýhodněným oso-
bám.“                         Martina Berdychová, náměstkyně pro sociální oblast



5

Z reGionu

Kraj pro školicí centrum záchranářů v Temném Dole nakoupí 
nové vybavení 

Radní Královéhradeckého kra-
je schválili vyhlášení výběrové-
ho řízení na  trenažery a  výukové 
modely pro výcvikovou základnu 
v  Temném Dole, na  nichž budou 
zdokonalovat svoje znalosti ne-
jen krajští záchranáři, ale i jejich 
kolegové z  řad policistů či hasi-
čů. Za  vybavení plánuje kraj za-
platit téměř čtyři miliony s  DPH,  
90 % uhradí dotace z  Integrova-

ného regionálního operačního 
programu.  

Součástí zakázky je například 
simulátor pro výuku rozšířené pod-
pory životních funkcí, simulátor 
práce s automatizovaným externím 
defibrilátorem (AED) či trenažery pro 
nácvik invazivních výkonů a  tech-
nik. Jedná se o  torzo části lidského 
těla, konkrétně krku a  hrudníku, 
na  nichž lze nacvičovat například 

automatický externí defibrilátor

koniotomii, která se využívá v  pří-
padě neprůchodnosti horních cest 
dýchacích. Záchranáři tak mohou 
trénovat postupy, které nejsou v pra-
xi běžně prováděny, přesto na jejich 
správném provedení může záviset 
přežití zraněného například po  do-
pravní nehodě nebo pádu z výšky.

„Vedle školicího centra vzni-
ká v  areálu v  Temném Dole pro 

V roce 2021 kraj poskytne přes dvacet milionů korun hospicům
Radní Královéhradeckého kraje 

schválili výsledky dotačního pro-
gramu na podporu hospicové péče 
v Královéhradeckém kraji pro rok 
2021. Mezi pět poskytovatelů této 
péče kraj v  letošním roce rozdělí 
20,5 milionu korun. 

„Dotační program na  podporu 
hospicové péče vyhlašujeme od  
roku 2018 a pomocí něho se přede-
vším snažíme usnadnit hospicům 
jejich fungování, posílit jejich fi-
nancování, a  tím umožnit rozvoj 
této péče pro občany našeho kraje,“ 
říká náměstkyně hejtmana Marti-
na Berdychová, která má ve své ges-
ci sociální oblast.  

Hospicová péče v  domácím pro-
středí se začala rozvíjet teprve před 
několika lety. Je nedostatečně finan-
cována ze zdravotního pojištění 
a hospice jsou tak odkázány na dary 
od  soukromých a  firemních dárců 
nebo prostřednictvím různých na-
dací. Některé terénní hospice nema-
jí smlouvy se zdravotními pojišťov-
nami a jsou na dary odkázány zcela.

Krajský dotační program je 
určený právě na  spolufinanco-
vání hospicové péče, kterou tvoří 
souhrn lékařských, ošetřovatel-
ských, rehabilitačně-ošetřova-
telských a poradenských činnos-
tí poskytovaných nevyléčitelně 
nemocným pacientům v  preter-
minálním a  terminálním stavu. 
U  těchto pacientů se vyčerpaly 
možnosti kauzální léčby, ale 

nyní pokračuje léčba sympto-
matická, která má pacientům 
minimalizovat bolesti a  zmírnit 
všechny obtíže jejich diagnózy 
i  případných komplikací. Také 
zohledňuje bio-psycho-spirito-
-sociální potřeby nemocného. 
Hospicový program financuje 
pět domácích hospiců, které za-
jišťují péči po  celém území Krá-
lovéhradeckého kraje a  kamen-

ný Hospic Anežky v  Červeném 
Kostelci, který zajišťuje paliativ-
ní péči na 30 lůžkách.

Smyslem hospiců je pak pře-
devším umožnit nevyléčitelně 
nemocným lidem žít s  péčí svých 
nejbližších do  konce života. Kon-
takty na hospicovou péči lze získat 
v  katalogu sociálních služeb: Vy-
hledávání poskytovaných služeb 
(socialnisluzbykhk.cz). |

„Královéhradecký kraj začal stavbu výjezdového 
stanoviště a školicího centra pro krajské záchraná-
ře v Temném Dole v březnu loňského roku. Dokon-
čení stavebních prací plánujeme letos na přelomu 
dubna a května a nyní připravujeme nákup vybave-
ní. Předpokládaná cena simulátorů a IT vybavení 
bude 3,9 milionu s DPH s tím, že devadesát procent 
uhradí dotace z IROP a zbytek kraj.“  

Pavel Bulíček, náměstek pro investice, inovace a IT

Zdravotnickou záchrannou služ-
bu Královéhradeckého kraje také 
výjezdové stanoviště, které bude 
sloužit záchranářům k  rychlejším 
výjezdům do  horských středisek 
východních Krkonoš. Pro záchra-
náře z trutnovské základny je hod-
ně obtížné v  horských oblastech 
dodržovat zákonem stanovený čas 
dojezdu na místo zásahu,“ doplnil 
radní pro zdravotnictví Zdeněk 
Fink. 

Náklady na  stavbu základny, 
stavební úpravy výcvikového stře-
diska v  Temném Dole a  pořízení 
vybavení vyjdou na  42 milionů 
včetně DPH. Devadesát procent 
této částky pokryje evropská dota-
ce, zbytek uhradí kraj. Celý projekt 
administruje Centrum investic, 
rozvoje a inovací. |

Název poskytovatele Název zařízení Výše dotace

Domácí hospic Duha, o.p.s. Centrum domácí hospicové péče  1  530 000 Kč

Domácí hospic Setkání, o.p.s. Domácí hospic Setkání, o.p.s.      906 000 Kč

Oblastní charita Hradec Králové Domácí hospicová péče HK   2 350 000 Kč

Oblastní charita Červený Kostelec Oblastní charita Červený Kostelec   2 093 500 Kč

Oblastní charita Červený Kostelec Oblastní charita Červený Kostelec  (kamenný hospic) 13 180 500 Kč

Oblastní charita Trutnov Domácí hospicová -paliativní péče      440 000 Kč

Celkem: 20 500 000 Kč

Rozdělení finančních prostředků v Programu na podporu hospicové péče v KHK pro rok 2021
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Prostředky na dotace chce kraj postupně navyšovat 
Královéhradecký kraj musel 

zredukovat objem peněz rozdělo-
vaných prostřednictvím dotačních 
titulů. Alokace jsou snížené kvůli 
dopadům pandemie onemocnění 
covid-19 a  vzhledem k  předpoklá-
daným výpadkům příjmů veřej-
ných rozpočtů. I v této napjaté době 
hodlá Královéhradecký kraj v  roce 

2021 rozdělit přes 77 milionů ko-
run.  

Prioritu při případném navy-
šování alokací by měly dále mít 
investice do  sportovních zaříze-
ní a  objektů sloužících volnému 
času dětí a  mládeže. Mezi jedno-
značné priority patří i  Program 
obnovy venkova.

Podle schváleného rozpočtu je 
zatím na  regionální rozvoj určeno 
přes 25 milionů korun, na  oblast 
vzdělání částka 1,4 milionu.  Na pre-
venci rizikového chování kraj vy-
členil tři čtvrtě milionu korun. 
Volnočasové aktivity hodlá kraj 
podpořit částkou 1,7 milionu. Pro-
gramy na  podporu životního pro-

středí a zemědělství počítají s téměř 
třemi miliony korun. Kultura a pa-
mátková péče může počítat s téměř 
20 miliony korun. V  Programu ob-
novy venkova je pro příští rok alo-
kováno 12 milionů korun. Podobná 
částka je určena na  sport a  tělový-
chovu. Více než dva miliony korun 
mají podpořit cestovní ruch. |

Odpadový zákon podporuje recyklování komunálních odpadů 
Nový odpadový zákon začal 

platit letos v  lednu. Změny cílí 
především na  postupné snižová-
ní skládkování odpadů a  naopak 
podporu jejich třídění a recyklace. 

Královéhradecký kraj recyklaci 
plně podporuje a je připravený ob-
cím i  městům pomoci, aby třídily 

odpad ještě efektivněji. „Je důleži-
té, abychom směřovali k  oběhové-
mu hospodářství. Musíme apliko-
vat principy cirkulární ekonomiky. 
Předcházení vzniku, důkladné tří-
dění a  další využití je cesta, jak 
zmírnit poškozování životního 
prostředí a  plýtvání zdroji,“ dopl-

nil náměstek pro životní prostředí 
a zemědělství Pavel Bělobrádek. 

Nově se také posouvá konec 
skládkování využitelných a  recy-
klovatelných odpadů, a  to ze sou-
časného roku 2024 na  rok 2030. 
Bělobrádek považuje toto odsunutí 
za  chybu. Podle něho ve  vyspělých 
evropských zemích už tak rozsáhlé 
skládkování nenajdeme. „Na sklád-
ky patří pouze to, co nedokážeme 
opravdu vytřídit a zpracovat,“ dodá-
vá náměstek hejtmana.

Zákon o  odpadech zavedl také 
takzvanou třídicí slevu, která se 
vztahuje k  množství odpadů ulože-
ných na  skládky za  rok a  obyvatele. 
Na  tuto slevu dosáhnou všechny 
obce. K  omezování skládkování má 
pomoci také platba poplatku za ko-
munální odpad podle toho, kolik ho 
občan skutečně vyprodukuje. Systém 
PAYT dostal v  novém zákoně jasná 
pravidla, aby jej bylo možné účinněji 
zavádět a používat v běžném životě. 

Královéhradecký kraj dlouhodo-
bě podporuje projekt „Čistá obec, 
čisté město, čistý kraj“, jehož cílem 
je vytvořit funkční a efektivní sys-
tém odděleného sběru využitel-
ných složek komunálních a  oba-
lových odpadů. Tato kampaň také 
pomáhá osvětě a motivaci občanů 
v této důležité oblasti. |

„Kraj musí v současné situaci šetřit, ale v případě 
příznivého vývoje se budeme snažit první změnou 
rozpočtu zvýšit alokaci některých programů. 
I v roce 2020 se ukázalo, že hasiče v našich obcích 
moc potřebujeme, proto prioritou bude zejména 
podpora zvyšování akceschopnosti jednotek 
požární ochrany a také obnova hasičské techniky. 
Královéhradecký kraj má zájem dofinancovat 
dotace obcím, které byly úspěšné s žádostmi 
o podporu z dotačního programu ministerstva vnitra na pořízení nebo 
repase hasičských cisteren. Také na pořízení dopravních automobilů 
a výstavbu zbrojnic. Bude naší snahou přispívat ve stejném rozsahu 
jako v minulých letech.“ 

Adam Valenta, radní pro oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací

regionální rozvoj 25,45 mil. kč

vzdělávání 1,4 mil. kč

prevence rizikového chování 0,75 mil. kč

volnočasové aktivity 1,73 mil. kč

Životní prostředí a zemědělství 2,95 mil. kč

kultura a památková péče 19,3 mil. kč

cestovní ruch 2,32 mil. kč

program obnovy venkova 12,0 mil. kč

sport a tělovýchova 11,55 mil. kč

„Zákon je podlé mého názoru málo ambiciózní. Málo 
zdůrazňuje předcházení vzniku a další zpracování 
odpadu. Jak pro recyklaci a materiálové využití,  tak pro 
výrobu tepla a elektřiny. V Česku se např. recykluje jen 
asi 41 % komunálního odpadu, abychom splnili normy 
evropské legislativy, musíme podíl recyklovaného od-
padu zvýšit v následujících pěti letech na 55 %. Velký 
prostor vidíme v biologicky rozložitelném odpadu, který 
v komunálním odpadu tvoří zhruba polovinu. Skládko-
váním a spalováním tak přicházíme o cennou složku, která by se ve formě 
např. kompostu měla vrátit do půdy.“ 

Pavel Bělobrádek, náměstek pro životní prostředí a zemědělství

Více informací naleznete na: www.kr-kralovehradecky.cz

Z reGionu
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inFormujeme

Změny v poskytování zubní pohotovosti v okrese Hradec Králové 
Od  února tohoto roku nebu-

de stomatologická pohotovost 
na  Hradecku poskytována pou-
ze ve  Fakultní nemocnici Hra-
dec Králové. V  tabulce uvádíme, 
ve kterých dnech bude zubní po-
hotovost poskytována zubními 
lékaři přímo v  jejich ordinacích. 
V  těchto termínech bude cent-
rální pohotovost v areálu FN HK 
uzavřena. 

Mimo tyto uvedené termíny 
bude stomatologická pohotovost 
poskytována ve  Fakultní nemoc-
nici Hradec Králové. 
Informace ke stomatologické po-
hotovosti ve FN HK

Ambulance zubní pohotovosti 
jsou umístěny v  přízemí přístav-
by budovy Stomatologické klini-
ky, budova č. 11. Přístup je ozna-
čen zvláštními ukazateli. 

Telefonní kontakt:  495 832 101
Ordinační doba: 

všední dny: 16.00 - 21.00
sobota, neděle, svátky: 8.00 - 

19.00
Vzhledem k  dlouhým čekacím 

dobám a  většímu počtu pacientů 
v čekárně upozorňujeme, že při pří-
chodu ke  konci pracovní doby již 
nelze ošetření většinou stihnout.

V  případě stomatologické po-
hotovosti sloužené mimo areál 
FN HK, tedy ve  vlastních ordi-
nacích lékařů, může docházet 
ke  změnám. Data uvedená v  ta-
bulce jsou platná k 1. únoru 2021. 

Kraj správně hospodaří s energiemi. Zvyšuje tím kvalitu životního prostředí a šetří finance
Od roku 2018 se Královéhradec-

ký kraj může pyšnit certifikátem 
dle normy ISO 50001. Ta stanovu-
je pravidla pro efektivní provoz 
budov tak, aby spotřeba elektric-
ké energie, tepla nebo vody byla 
co nejnižší s  ohledem na  využití 
dané budovy. Odlišné nároky má 
totiž provoz školy nebo třeba ne-
mocnice. Tato aktivita má pozitiv-
ní dopad na  životní prostředí ale 
také do krajského rozpočtu. 

„Díky úspěšně zvládnutému au-
ditu máme certifikát platný i  pro 

rok 2021. Za  rok 2019 jsme ušetřili 
energie, které odpovídají spotřebě 
zhruba 600 domácností, a to už je vý-
znamný příspěvek k  ochraně život-
ního prostředí. Uspořené finanční 
prostředky v  řádech milionů korun 
používáme pro další investice, které 
povedou ke  snížení provozních ná-
kladů. V tomto trendu hodláme na-
dále pokračovat,“ uvedl první náměs-
tek hejtmana Pavel Bulíček, do jehož 
gesce oblast energetiky spadá.

Auditoři během listopadu 
a prosince loňského roku zkontro-

lovali 25 krajských zařízení včetně 
samotného sídla krajského úřadu. 
Audit se zaměřil zejména na sprá-
vu kotelen, revize, nastavení a  re-
gulace vytápění. Jeho součástí byla 
ale také kontrola vedení dokumen-
tace. Výsledky byly opět velmi po-
zitivní a kraj certifikát pro celkem 
101 organizací z  odvětví školství, 
sociálních věcí, zdravotnictví nebo 
kultury, podruhé obhájil.

„V letošním roce plánujeme za-
hájit několik větších investičních 
akcí, v  rámci kterých dojde k  vý-

měně oken na budovách škol, k za-
teplení stěn, u některých projektů 
se opraví i střecha, případně zatep-
lení podlah. Součástí některých 
záměrů je i modernizace osvětlení 
s  využitím LED technologie nebo 
instalace žaluzií,“ zmínila některé 
z  plánovaných investic Lenka Ba-
covská, vedoucí oddělení projek-
tového řízení Centra investic, roz-
voje a inovací, která v nastaveném 
systému energetického manage-
mentu působí na pozici interního 
auditora. |

TERMÍNY, ADRESY A KONTAKTY STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTI PROVOZOVANÉ MIMO AREÁL FN HK
datum a čas služby rok 2021 jméno lékaře adresa ordinace telefon

8. února 2021, 16:00–21:00 belu stomatologické centrum s.r.o. ulrichovo náměstí 762/6, hradec králové 605 535 380 
733 320 855

10. února 2021, 16:00–21:00 můj zubař s.r.o. topolová 340/1, slezské předm., hradec králové 702 032 312

12. února 2021, 16:00–21:00 centrum zdravých zubů s.r.o. hradecká 621, vysoká nad labem 792 325 595

15. února 2021, 16:00–21:00 european dental health s.r.o. v kopečku 81/1, hradec králové 495 537 100 
739 047 766

26. února 2021, 16:00–21:00 centrum zdravých zubů s.r.o. hradecká 621, vysoká nad labem 792 325 595

27. února 2021, 8:00–14:00 můj zubař s.r.o. topolová 340/1, slezské předm., hradec králové 702 032 312

27. února 2021, 14:00–19:00 belu stomatologické centrum s.r.o. ulrichovo náměstí 762/6, hradec králové 605 535 380 
733 320 855

3. března 2021, 16:00–21:00 můj zubař s.r.o. topolová 340/1, slezské předm., hradec králové 702 032 312

10. března 2021, 16:00–21:00 european dental health s.r.o. v kopečku 81/1, hradec králové 495 537 100 
739 047 766

23. března 2021, 16:00–21:00 můj zubař s.r.o. topolová 340/1, slezské předm., hradec králové 702 032 312

6. dubna 2021, 16:00–21:00 european dental health s.r.o. v kopečku 81/1, hradec králové 495 537 100 
739 047 766

10. dubna 2021, 8:00–14:00 můj zubař s.r.o. topolová 340/1, slezské předm., hradec králové 702 032 312

10. dubna 2021, 14:00–19:00 centrum zdravých zubů s.r.o. hradecká 621, vysoká nad labem 792 325 595

12. dubna 2021, 16:00–21:00 belu stomatologické centrum s.r.o. ulrichovo náměstí 762/6, hradec králové 605 535 380 
733 320 855

5. května 2021, 16:00–21:00 můj zubař s.r.o. topolová 340/1, slezské předm., hradec králové 702 032 312

24. května 2021, 16:00–21:00 european dental health s.r.o. v kopečku 81/1, hradec králové 495 537 100 
739 047 766

27. května 2021, 16:00–21:00 centrum zdravých zubů s.r.o. hradecká 621, vysoká nad labem 792 325 595

29. května 2021, 8:00–14:00 belu stomatologické centrum s.r.o. ulrichovo náměstí 762/6, hradec králové 605 535 380 
733 320 855

Červnové vydání U nás v kraji při-
nese informace o  zubní pohoto-
vosti ve zbytku roku. 

Pro přesnější informace 
o  případných změnách sledujte 
webové stránky krajského úřadu 

na  adrese: http://bit.ly/zubnipo-
hotovostHK  |
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V anketě Rozhledna roku 2020 má Královéhradecký kraj hned 
čtyři soutěžící  

Klub přátel rozhleden i  v  letoš-
ním roce vyhlásil anketu Rozhled-
na roku 2020. V  loňském ročníku 
zvítězila rozhledna na  Velké Dešt-
né a i letos je šance na vítězství vel-
ká. Na  území Královéhradeckého 
kraje stojí hned čtyři z  deseti sou-
těžících. Hlasovat můžete na webo-
vých stránkách klubu http://kpr.
kvalitne.cz/ až do konce února.  

První je rozhledna Žaltman. 
Dvanáctimetrová vyhlídková věž 
vznikla na stejnojmenném vrchu 
v  Jestřebích horách v  roce 2020. 
Kovová rozhledna ve  výšce 740 
metrů nad mořem nahradila pů-
vodní zchátralou stavbu. Z jejího 
vrchu jsou vidět Krkonoše, Orlic-
ké hory nebo Adršpašské skály. 

Druhá je v  anketě rozhledna 
na Větrné hůrce ve Vysoké Srbské, 
která dosahuje výšky necelých 19 
metrů a byla dokončena v dubnu 
2020. Od května loňského roku je 
přístupná návštěvníkům.

Následuje rozhledna na  Feisto-
vě kopci, kterou nechalo postavit 
vedení Olešnice v  Orlických ho-
rách. Stavební práce byly ukončeny 
v květnu loňského roku a návštěv-
níkům poskytuje výhled z plošiny 
ve výšce 25 metrů. 

Poslední rozhledna je ze všech 
tří krajských zástupců nejvyšší 
a  také nejnovější. Stojí nedaleko 
městyse Nový Hrádek na  vrcho-
lu Šibeník a  její základ rozhodně 

není typický pro stavby tohoto 
typu. Tato rozhledna totiž vznikla 
přestavbou tubusu původní větrné 
elektrárny a  se sousedním infor-
mačním centrem v objektu bývalé 
trafostanice ji propojuje lávka. 

„Jedná se o  unikátní využití ne-
funkčních objektů pro nový účel. 
Nezvyklé architektonické řešení 
celé stavby má potenciál na podání 
přihlášky na stavbu roku. Kvůli vlád-
ním opatřením proti šíření korona-
viru se dostavba zpozdila, dodávka 
a osazení vyhlídkové plošiny ve výš-
ce třiceti metrů nad zemí se mohlo 
uskutečnit až v polovině listopadu. 
Odměnou pro turisty, kteří vystou-
pají až na vrchol, bude výhled nejen 
na Nový Hrádek, ale i vrcholky Orlic-
kých hor, část Polska, nádrž Rozkoš 
nebo i Kunětickou horu u Pardubic,“ 
uvedl sekretář Euroregionu Glacen-
sis Jaroslav Štefek. 

Toto sdružení zorganizovalo 
projekt Česko-polská Hřebenovka, 

díky němuž mohly vzniknout čtyři 
rozhledny na hřebenové trase v čes-
ko-polském pohraničí na  území 
Královéhradeckého kraje. Jedná se 
o unikátní česko-polský projekt ať už 
svým rozsahem, tak i počtem zapoje-
ných 18 partnerů. S podporou evrop-
ských peněz tak mohly vzniknout 
rozhledny na  Velké Deštné v  Orlic-
kých horách, u Olešnice v Orlických 
horách, na  vrchu Šibeník u  Nového 
Hrádku a ve Vysoké Srbské.

„Rozhledny patří mezi velmi 
oblíbené turistické cíle a  Králové-
hradecký kraj jejich vznik, rozvoj 
a  propagaci plně podporuje. Ev-
ropský projekt Česko-polská Hře-
benovka, díky němuž na  našem 
území vznikly již čtyři tyto stavby, je 
nejen vynikající podporou cestov-
ního ruchu, ale také ukázkou dobře 
fungující spolupráce mezi Českem 
a  Polskem,“ dodal radní odpověd-
ný za  oblast regionálního rozvoje, 
grantů a dotací Adam Valenta. |

Kostel na Chloumku má naději stát se opět významným místem 
Na  vrchu Chloumek nedaleko 

obce Habřina stojí kostel sv. Václa-
va. V  minulosti vyhledávané pout-
ní místo vymizelo z  povědomí lidí 
a  význam kostela upadl. Spolek 
nadšenců chce vrátit celému areá-
lu bývalou slávu a znovu jej učinit 
významným místem pro setkávání. 

První bezpečně doložená zmín-
ka o  kostele, respektive o  kapli, 
na Chloumku pochází z roku 1411. 
O  její podobě ale prakticky nic ne-
víme. Kapli zde měl údajně postavit 
jeden ze zemanů jako poděkování 
svatému Václavovi za  záchranu ži-
vota. Podle pověsti totiž prchal zra-
něný z bitvy u nedaleké Trotiny, kte-
rou svedla vojska polského knížete 
Boleslava III. Křivoústého a českého 
knížete Vladislava I. Neznámý ze-
man se před pronásledovateli ukryl 
v jezevčí noře právě na Chloumku. 

Areál kostela byl v  minulosti 
vždy součástí duchovního a  spo-

lečenského života a  historie míst-
ních obyvatel. Konaly se zde velké 
bohoslužby, svatováclavské poutě, 
oslavovala se zde památka svatého 
Václava, patrona České země. Během 
vlády komunistického režimu byl 
význam tohoto místa potlačován 
a upadal. V současné době je kostel 
využíván jen sporadicky a  jediným 
více navštěvovaným místem je nový 
hřbitov z první poloviny 20. století.

Cílem projektu Spolku na obnovu 
areálu kostela sv. Václava na  Chlou-
mku je proto nejen kompletně re-
konstruovat svatostánek a  přilehlé 
okolí, ale také vrátit Chloumek zpát-
ky do  povědomí široké veřejnosti 
tak, aby se opět stal aktivní součástí 
regionu, místem setkávání, výletním 
místem a cílem procházek.

„V návrhu obnovy areálu vychá-
zíme z  ideového odkazu legendy 
pojící se se vznikem náboženských 
staveb na  tomto místě. Do  prostoru 

mezi areál kostela a novodobý hřbi-
tov umísťujeme nový prvek – má 
prostý tvar kruhu a odkazuje se tak 
na  prehistorické kruhové rondely, 
kterých je v  archeologických nále-
zech v okolní krajině velké množství. 
Do země zahloubený kruhový objekt 
otevírá možnost uskutečnění různo-
rodých kulturních událostí. Ve  stře-
dovém atriu se může odehrát např. 
koncert, divadlo, letní výtvarná škola 
a podobné akce. Podzemní prostor je 
volně bezbariérově přístupný. Návrh 
vnitřního atria je rozvržen podle svě-
tových stran, tak aby se toto veřejné 
prostranství stalo velkými sluneční-

mi hodinami,“ popisuje plánované 
změny architekt Jiří Krejčík. 

Na  Chloumek vedla značená 
cesta z  Lázní Velichovky a  odtud 
do  Černožic, ale před rokem 1989 
zanikla. Jediný přístup ke kostelu je 
v současné chvíli po silnic III. třídy. 
Spolek plánuje obnovit polní cestu 
na návrší a napojit ji na stávající cy-
klotrasu z Hradce Králové na Kuks. 

„Nyní jsme ve  fázi příprav pro-
jektové dokumentace, náklady jen 
odhadujeme, ale je jisté, že pokud se 
přistoupí jen ke komplexní a kvalifi-
kované rekonstrukci kostela včetně 
všech souvisejících objektů a  poda-
ří se realizovat záměr širší obnovy, 
budeme se pohybovat v  desítkách 
milionů korun,“ uvedl Jiří Krejčík 
s tím, že spolek hledá podporu u sou-
kromých i  státních subjektů. Nad 
projektem přijali záštitu kardinál 
Dominik Duka a  krajský náměstek 
a poslanec Pavel Bělobrádek. |

Foto: petr lemfeld

rozhledna 
šibeník.

Z reGionu
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28 důvodů pro čistokrevnej život
V únoru probíhá již devátý roč-

ník tradiční kampaně, která po-
máhá široké veřejnosti prověřit 
její vztah k  alkoholu a  změnit za-
běhlé návyky. Loňského ročníku 
se podle průzkumů zúčastnilo až 
9 % dospělé populace. Rok 2021 
přináší zásadní změnu - knihu 
Suchej únor, která na  416 pečlivě 
vydestilovaných stranách předsta-
vuje alkohol ve  všech jeho spole-
čenských rolích. 

Hokejista Patrik Bartošák, psy-
chologové Pavel Rataj nebo Ilona 
Preslová, spisovatel Josef Formánek, 
primář Petr Popov, koučka Janka 
Chudlíková, závodník Aleš Loprais 
nebo muzikant Petr Fiala patří mezi 
72 českých osobností, odborníků, 
novinářů a  neobyčejných lidských 
příběhů, jež dali vzniknout knize, 
která ve  28 kapitolách představu-

je alkohol s  lehkostí i  vážností – 
ve všech jeho společenských rolích. 
Ať už je to spánek, sex, sport, práce, 
výchova dětí, zdraví nebo alkohol 
za volantem.

“Naše kniha z  vás abstinenty 
neudělá – není to ani jejím cílem.  
Má být lidem především inspirací 
k příjemné seberefl exi a můžeme 

se díky ní ledacos dozvědět. Nejen 
o  alkoproblematice, ale hlavně 
o sobě. Kniha má jediný cíl – aby-
chom všichni znali upřímnou 
odpověď na jednoduchou otázku: 
„Ovládáme my alkohol, nebo al-
kohol ovládá nás?“ popisuje smy-
sl knihy Petr Freimann, ředitel ne-
ziskové organizace Suchej únor, 
na  jejíž stránkách je možné kni-
hu získat a podpořit tak kampaň.

Co přinese Suchej únor jeho 
účastníkům?

Suchej únor se stal kampaní 
za  „čistokrevnej život“, která pro 
mnoho účastníků neznamená je-
nom měsíční detox od  alkoholu, 
ale celkovou očistu spojenou se 
zdravým životním stylem a  chutí 
udělat pro sebe něco smysluplné-
ho. Stejně jako inspirovat ostat-

ní. Že lidem střízlivost zachutná, 
dokládá i  53 % účastníků, kteří 
v  dotazování po  čtyřech měsících 
potvrzují dlouhodobé zvolnění 
v konzumaci alkoholu. Často proto, 
že jim Sucháč otevřel oči a pomohl 
k  příjemné seberefl exi. Takhle si 
totiž můžeme libovat všichni:

Pozitivní kampaň ale také rea-
guje na  skutečný problém. Alko-
hol je každodenním společníkem 
našich životů, opojný nápoj plný 
radosti i droga, ve které se rozpus-
tila nejedna dobrá duše. A  právě 
díky kampani Suchej únor ve spo-
lečnosti víc a víc rezonuje otázka: 
Proč vlastně pijeme? Šest lidí z de-
seti má ve  své blízkosti někoho, 
kdo v  souboji s  alkoholem tahá 
za  kratší konec. Sucháčem tak 
promlouváme k  sobě, ale i  k  li-
dem okolo nás.  |

Můžeme věřit této koalici? 
Vypjatá či krizová situace větši-

nou odhalí charaktery lidí či hod-
ně napoví o  jejich  schopnostech. 
Začínám si vybavovat hesla z před-
volebních billboardů naší sou-
časné desetikoalice: „Bez planých 
slibů, kompetentně dle priorit…“ 
A  opravdu v  souvislosti s  událost-
mi předchozího měsíce je to vskut-
ku tak! 

Priority si v rámci očkování řek-
li a  slíbili si, co si slíbili. Pan Fink 
místo přiznání pochybení vymýšlí 

pohádky, za  které by se nemusela 
stydět ani Božena Němcová a tím se 
jí nechci nijak dotknout. Hejtman, 
od  kterého bychom čekali nějaké 
vysvětlení, tak ho ještě víceméně 
obhajuje. Pro nás by bylo určitě 
přijatelnější chlapské přiznání, že 
pochybil, i  když v  tomto případě 
to omluvitelné není. Je vidět, že 
heslo doktora Plzáka „Zatloukej, 
zatloukej, zatloukej,“ je této koalici 
blízké, leč to není dobrý signál pro 
občany. 

Můžeme si položit otázku, zda 
tedy takto funguje celá koalice 
nebo jen jedinci a  čemu máme 
věřit. Piráti jako nováček přišli 
do této koalice s velkým morálním 
kreditem a dá se říci, že na nich ko-
alice také stojí i padá. 

Uvidíme, co je jim bližší, jestli je-
jich kredit nebo funkce. Budu ještě 
pokračovat, předsedkyně zdravot-
ního výboru paní Kracíková měla 
zřejmě pocit, že se u nás v kraji nic 
neděje, a tak zdravotní výbor, jehož 

členy jsou nejenom zastupitelé, 
poslanci, ale také uznávaní lékaři, 
primáři a  další, nechala svolat až 
na březen tohoto roku! 

Možná svou funkci pojala tak, 
že příště bude stačit poslat jed-
nou za rok PF. Nevím. Každopádně 
jsme na to upozornili a doufám, že 
se tato koalice začne chovat zod-
povědně a  vnímat více nelehkou 
dobu, ve které žijeme!

Petr Koleta, 
předseda zastupitelského klubu ANO 2011

příspěvky opoZice

Baletky zabodovaly na celosvětovém fi nále i ve Zlatém oříšku!
Žákyně Balletu Petit při DDM 

Hradec Králové Andrea Šrámko-
vá a Daniela Valešová se v prosin-
ci zúčastnily finále celosvětové 
soutěže Dance Star, kde získaly 
několik cenných medailí. Žáky-
ně pod vedením trenérek Elišky 
Uhlířové a  Kateřiny Drašnarové 
zde reprezentovaly Českou re-
publiku.

Andrea Šrámková vybojovala 
4 zlaté medaile a 1 stříbrnou a Da-
niela Valešová 1 zlatou medaili, 
2 stříbrné a čtvrté místo. Obě děv-
čata byla zařazena do  prestižní 
A  league a  postup do  finále si 
musela vybojovat v  kvalifikač-
ním kole. 

Žákyně Andrea Šrámková byla 
také oceněna nejvyšší cenou v sou-

těži Zlatý oříšek pro rok 2020, která 
vyhledává a  všestranně podporu-
je aktivní, nadané a  úspěšné děti 
České republiky. Jedná se o největší 
takto zaměřený projekt s  více než 
dvacetiletou tradicí a  pravidelným 
novoročním fi nále v  České televi-
zi. V roce 2019 toto ocenění získala 
i žákyně Daniela Valešová, moc gra-
tulujeme!  |
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Vakcinace — cesta k normálnímu životu
Od  března loň-

ského roku se ži-
vot nás všech dia-
metrálně změnil. 
Útok nového ne-
známého viru  při-
nesl obavy o  naše 
zdraví, strach o  své blízké, zastavení 
společenského života, omezení pro-
vozu škol, ekonomické problémy, boj 
o zachování živností a obrovský tlak 
na naše nemocnice. Zdravotníci pro-
žívají enormně náročné období a pa-
tří jim obrovská úcta a  poděkování 
nás všech.

Naštěstí  je před námi světlo 
na konci tunelu díky vakcinaci proti 
covid 19. Očkovací strategie sice byla 
schválená až v  lednu tohoto roku 
a  přísun vakcín není tak rychlý, jak 
jsme si představovali, ale věřím, že 

v prvním pololetí tohoto roku budou 
nejrizikovější a  prioritní skupiny 
občanů proočkovány. Vakcína je bez-
pečná, žádné zásadní vedlejší účinky 
očkování nebyly zaznamenány, takže 
není racionální důvod očkování od-
mítat. Náš kraj je připraven ve spolu-
práci s  nemocnicemi, privátními lé-
kaři, obcemi zajistit vakcinaci našich 
občanů co nejrychleji, samozřejmě 
bude vše záležet na rychlosti dodávek 
vakcín od státu. 

Prosím tedy naše občany, aby 
možnosti dobrovolného očkování 
proti covid-19 využili, protože je to 
jediná cesta, jak se vrátit k normální-
mu životu. Já se tedy, až na mě přijde 
řada, rozhodně očkovat nechám.

 
Dana Kracíková, předsedkyně zdravotního 
výboru (ODS+STAN+VČ)

Webová aplikace monitoruje silnice, které silničáři ošetřili 
I  v  letošní zimní sezoně mohou 

řidiči v Královéhradeckém kraji vo-
lit trasu jízdy či čas odjezdu podle 
aktuálního stavu vozovek. Umož-
ňuje jim to internetová aplikace, 
díky níž se snadno dozvědí, kdy 
naposledy byl daný úsek ošetřen. 
Služba je dostupná zde: http://bit.
ly/osetrenesilnice

Aplikaci provozuje Údržba silnic 
Královéhradeckého kraje a. s., která 

zajišťuje sjízdnost na  komunika-
cích I., II. a III. třídy podle schválené-
ho Plánu zimní údržby.

Pro letošní zimní sezonu mají 
krajští silničáři k  dispozici 121 sy-
pačů s  radlicemi, 50 nakladačů, 18 
sněhových fréz a přes 110 traktoro-
vých radliček a do  zimní údržby se 
počítá se zapojením 85 dispečerů, 
230 řidičů a 30 osob ostatního per-
sonálu.  |

náZory Zastupitelů

Možnost spravedlivého narovnání dotačních 
titulů kraje

V  roce 2018 byl 
zřízen na  základě 
výzvy starostů měst 
Královéhradecké-
ho kraje dotační 
program s  názvem 
Program obnovy 
místních částí obcí pro obce o velikos-
ti 3–10 tisíc obyvatel. Výzva starostů 
se opírala o  nezpochybnitelný fakt, 
že kraj po  dvě desítky let pravidelně 

vyčleňoval významné částky do  Pro-
gramu obnovy venkova, který obce 
s počtem obyvatel od 0–2000 (později 
0–3000) podpořil celkovou částkou 
dosahující 800 milionů korun. 

Program Podpora místních částí 
obcí podpořil střední města v  kraji 
13 miliony Kč v  roce 2019 a  8 milio-
ny Kč v roce 2020. Letos byl program 
vyhlášen v  polovině ledna a  aloka-
ce peněz není vysoká. Důležité je, že 

Bylo letos pololetní vysvědčení spravedlivé? 
Náš vzdělávací systém je založen 

na známkování. To je však podmíně-
no rovnými podmínkami, aby moh-
lo nastat nějaké srovnání. Ty však 
toto pololetí nešly nastavit. Jak tedy 
hodnotit žáka, který:

• Nemá doma dostatečné připo-
jení ani techniku a rodina mu ji ne-
mohla, či nechtěla zajistit. Máme ho 
trestat za sociální rozdíly nebo za le-
dabylý přístup rodiny?

• Má doma vše co potřebuje, ale 

hodiny fláká. Úko-
ly dělala celá rodi-
na. Máme hodno-
tit výkon rodiny?

• Ve  škole ne-
dokáže napsat 
větu v  angličtině, 
ale doma píše eseje ve  třech světo-
vých jazycích. Máme hodnotit kvali-
tu logaritmů překladačů?

• vše poctivě dělá sám, ale dělá 
chyby, nekopíruje. Máme ho trestat 
horšími známkami za poctivost?

• Používá několik třídních verzí 
vypracování úkolu, autor nezjištěn. 
Máme hodnotit kolektivní práci 
celé třídy?

Má se vůbec vydávat pololetní vy-
svědčení? Bude spravedlivé?

Pokud vysvědčení zrušíme, řekne-
me všem snaživcům, že píle je k niče-
mu. A asi by to někteří žáci brali i jako 
podraz. Stejně tak, pokud hezkou 
známku dostane i ten, za kterého vše 
vypracovávala rodina, nebo lajdák, 
který si z pandemie udělal prázdniny.

Škola má však v  dítěti pěstovat 
i řád a smysl pro zodpovědnost. A ne-
měla by dávat signál, že být lajdákem 
a plagiátorem je výhodnější, než pocti-
vým pracantem. Přeji všem učitelům 
hodně síly v hledání spravedlnosti.

 
Jan Grulich (Spojenci pro KHK)

„V Královéhradeckém kraji silničáři zajišťují zimní 
údržbu silnic první, druhé a třetí třídy v celkové 
délce 3 540 kilometrů. Chemicky udržují 2 729 
kilometrů, inertními materiály 419 kilometrů a plu-
hováním 392 kilometrů. Neudržovaných úseků je 
211 kilometrů. Ve skladech pro posypové materiály 
je připraveno na 23 tisíc tun soli a 12 tisíc tun 
inertních materiálů.“ 

 Václav Řehoř, radní pro dopravu 

Rodinná tradice z Orlických hor až za polárním kruhem
Dva mladí nadšenci z  Orlických 

hor Zdeněk Fryml a  Michal Marti-
nek vyrábí dřevěné lyže z  jasanu 
zvané Jasanky. Nekopírují jen staré 
lyže, ale vyvíjí i nové modely. S těmi 
historickými mají společné pouze 
to, že jsou z  jednoho kusu dřeva. 

Jejich výhodou je i  téměř nulová 
ekologická stopa. Kromě dřeva je 
tvoří jen kožené řemínky a  kovové 
vázání. 

První vlastnoručně vyrobené Ja-
sanky vytáhli na kopce v Orlických ho-
rách. Další vyzkoušeli na  rakouském 

ledovci. Vypravili se s nimi i za polární 
kruh a zdolali také Elbrus. Jezdci s je-
jich lyžemi dokonce obsadili první tři 
medailová místa na mistrovství světa 
v historickém lyžování v Rakousku.

Jasanky představují už třetí 
generaci rodiny, která v  podhůří 

Orlických hor tyto dřevěné lyže 
z  jasanu vyrábí. Je to ale moderní 
sportovní vybavení i na klasickou 
běžkařskou túru, expediční výpra-
vu, skialpinistický výstup, lyžová-
ní ve volném terénu i na sjezdov-
kách. |
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Pomáhat je normální: poděkování dobrovolníkům  
Při pobytu v Ir-

sku jsem se se-
známila s  tamní 
sítí dobrovolníků. 
Když jsem se před 
lety vrátila, začala 
jsem se zabývat 
myšlenkou, jak dobrovolnickou síť 
založit u  nás. Myšlenka, že „pomá-
hat je normální“, nebyla v  tehdejší 
společnosti obvyklá. Zprvu se tedy 
jednalo o  průkopnickou práci. Re-
akce okolí mnohdy vstřícné neby-
ly: „Jsi naivní, dělat něco pro druhé 
a  k  tomu zadarmo!“ Přesto jsem se 
svých plánů nevzdala. 

Několik let trvalo, než dobrovol-
nictví získalo větší uznání. Vždyť 
ochota k dobrovolné práci je jedním 
z  ukazatelů stavu naší společnosti. 
Mé neúnavné přesvědčování ostat-
ních, že dobrovolnictví má smysl, 
začalo nést ovoce. Myšlenka dobro-

volnictví se rozšířila i  mimo Trut-
novsko.

Důležitost dobrovolnictví jsme si 
uvědomili loni, kdy republiku zasáhla 
epidemie covid-19, která nás donutila 
zamyslet se nad tím, že dobrovolná po-
moc druhým je v mimořádných situ-
acích nutná. Šití roušek, donáška ná-
kupů, pomoc v nemocnicích (seznam 
činností by mohl být delší) ukázaly, 
jak je dobrovolnictví nepostradatelné. 
Nadále se proto budu zasazovat o pod-
poru dobrovolníků, dobrovolnických 
center v celém kraji a dále šířit myšlen-
ku, že „pomáhat je normální“.

Ráda bych poděkovala všem dob-
rovolníkům, kteří věnují svůj čas 
druhým a kteří se v těchto nelehkých 
časech zapojili do pomoci tam, kde je 
třeba. Vám všem patří velké uznání 
a poděkování. 

Martina Vagner Dostálová (Piráti)

Očkování podporuji a budu podporovat  
Rád bych rea-

goval na  pande-
mii covid-19, kte-
rá útočí na  samu 
podstatu existen-
ce lidstva. Jediné, 
co mohou dnes 
politici slíbit, je 
více nakažených, nezaměstnaných 
a  mrtvých. Tuto situaci nezavinili 
občané, jak je dnes moderní na  ně 
svádět, ale vláda a  politici, na  kte-
rých bylo za  pomocí odborníků 
tento průběh předvídat a  ve  svém 
důsledku mu čelit.

To platí i  pro poslance parla-
mentu, kteří měli daleko více tlačit 
na vládu, aby byla v opatřeních dů-
raznější.

Bavit se tedy, z  mého laického 
pohledu, o  benefitech pro očkova-
né, jako je nenošení roušek nebo 
vstupy na  veřejné akce, je ukázka 
naprostého nepochopení situace 
v jaké se nalézáme. Proč? 

1. Vakcinace obyvatel je v  ne-
dohlednu, vakcíny mají své limity 

a  navíc jsme v  období nárůstu re-
spiračních onemocnění, což může 
pandemii jenom zhoršit.

2. Jde o solidaritu a nevrážení klí-
nu mezi očkované a neočkované.

Z těchto důvodů jsem proti těm-
to benefitům.

Co se týče mého očkování proti 
koronaviru, tak  určitě se očkovat 
nechám a  jsem ochoten v  rámci 
propagace očkování  tak učinit i ve-
řejně.

Kampaň pro očkování podpo-
ruji a budu podporovat. Bohužel se 
obávám, že důsledky pandemie nás 
budou provázet ještě velmi dlouho.

Tento můj předpoklad vychází ze 
situace, kdy proočkovanost vzhle-
dem k  nedostatku vakcín se zatím 
stále posouvá, pandemie se zhoršu-
je a tlak na rozvolňování sílí. Musí-
me si všichni uvědomit, že v této vál-
ce s koronavirem můžeme i prohrát. 
Mezi vítězstvím a  prohrou je jedno 
číslo, a to číslo zemřelých.

 
Zdeněk Podal  (SPD)

Musíme hledat kreativní řešení, jak rychle 
dostat vakcínu k lidem  

Už bezmála rok 
se potýkáme s  ko-
ronavirem a  naše 
životy jsou stále 
více či méně spou-
tány různými 
omezeními. Vak-
cína je naděje, že se naše společnost 
pomalu bude moci vrátit k  normá-
lu. Je však třeba projevit kreativitu 
a hledat cesty, jak očkovat co nejvíce 
lidí i mimo zázemí přetížených ne-
mocnic.

První vakcíny dorazily do  Česka 
v  období Vánoc a  ministerstvo při-
objednává další. Hned na  počátku 
ledna žádaly kraje jasnější předsta-
vu o očkovací strategii. To se vzápětí 
děje. Ministerstvo spustilo registrač-
ní systém, kde je jasně stanoveno, 
kdo má přednost a z jakých důvodů. 
Podle mého názoru jsou všechny 
krajské nemocnice připravené k oč-
kování. Avšak aby došlo k rychlejší-

mu očkování, je třeba očkovat také 
mimo nemocnice. Proto se i v těchto 
dnech ukáže naše kreativita. Pan 
profesor Prymula přišel s  návrhem 
očkovat v  kongresovém centru AL-
DIS Hradec Králové, což je správný 
směr.  

Starosta města Dvůr Králové nad 
Labem Jan Jarolím se hned na  za-
čátku roku sešel s ředitelem Střední 
průmyslové školy, který nabízí očko-
vání v jejich aule. Ředitel školy nabí-
dl nejen prostory, ale i  organizaci 
a technické a IT zázemí.

Je třeba přicházet s novými, kre-
ativními možnostmi, jak rychleji 
poskytnout očkování širší popula-
ci. Naši společným cílem musí být 
návrat k zdravé a normálně fungu-
jící společnosti, je třeba jít tímto 
směrem a  očkovat, jak nejrychleji 
to jde.

 
Jan Kříž (ANO 2011)

Na očkování jsme připraveni 
Začátek roku se 

nese ve  znamení 
tématu očková-
ní proti covid-19 
a naděje, že se naše 
společnost bude 
opět moct vrá-
tit k  normálnímu fungování. V  tuto 
chvíli je tedy důležitá organizovanost 
nejen státu, ale i krajů, měst a jednot-
livců, uvést celou „očkovací mašiné-
rii“ do  chodu. V  Náchodě nechceme 
nic podcenit a chceme být připraveni 
na  okamžik, kdy se naplno rozjede 
plošné očkování veřejnosti. Budeme 
proto spouštět ve spolupráci s Králové-
hradeckým krajem očkovací centrum.  

Pro účely očkovacího centra 
jsme vyčlenili budovu Hotelu Be-
ránek, která je v  současné době 
prázdná a  může poskytnout ide-

ální zázemí. Jedná se o dostatečně 
velký prostor, který zvládne po-
jmout větší množství lidí při dodr-
žení hygienických opatření, je vy-
tápěný a umožňuje i bezbariérový 
vstup. Budova se nachází v  centru 
města, je dobře dostupná a  jsou 
před ní parkovací místa. 

Cílem kraje je nastavit systém, 
který umožní naočkovat v  kraji mi-
nimálně 100 tisíc lidí za  měsíc, my 
v Náchodě počítáme s tím, že zvlád-
neme naočkovat až 1  000 osob den-
ně. Jakmile se otevřou pořadníky, ne-
budu váhat, abych se zapsal, protože 
stejně jako každý z vás se již nemůžu 
dočkat, až se opět vrátíme k  našim 
běžným životům, na které jsme zvyk-
lí. Bez vakcíny to ovšem nepůjde. 

 
Jan Birke (Spolu pro kraj)

takovýto program i  nadále existuje, 
protože odstraňuje dlouhodobou 
systémovou chybu ve vyhlašovaných 
dotačních titulech v  Královéhradec-
kém kraji, protože dříve samostatné 
a  v  historii posléze k  městům inte-
grované malé vesnice s  nynějším 
pojmenováním „místní část“ splňují 
veškerá potřebná diskriminační kri-
téria jako malé, ale samosprávně sa-
mostatné obce. 

Rozpočtové určení daní ČR přitom 
potřebným způsobem nezohledňuje 
výdaje ze strany měst v  mikroregio-
nech, kdy tato města budují a udržují 
s  trvalou finanční ztrátou stavby pro 
školství, kulturu, sport a  bezpečnost 
nejenom pro své obyvatelstvo, ale pro 
celé přirozeně spádové okolí – pro 
obyvatele okolních samostatných obcí.

Miroslav Uchytil (Koalice pro KHK)
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soutěŽní kříŽovka

Nový pavilon navýší kapacitu Domova U Biřičky
Královéhradecký kraj připra-

vuje stavbu nového pavilonu 
v  areálu hradeckého Domova dů-
chodců U  Biřičky. Touto investicí 
se zvýší kapacita zařízení ze sou-
časných 320 na  400 lůžek. Zároveň 
se zkvalitní podmínky pro práci 
personálu a  zvýší se komfort uby-
tovaných osob. Výrazně se zlepší 
podmínky pro péči o klienty s vyšší 
mírou podpory. Počítá se také s mo-
dernizací kuchyně a prádelny, které 
budou svým provozem zajišťovat 
všechny budovy areálu.

„Zpracovatel studie nám v  led-
nu předloží tři varianty podoby 

nového pavilonu. Z  nich vybereme 
nejvhodnější, kterou projektanti 
dále rozpracují a  na  přelomu dub-
na a května začnou s vypracováním 
dokumentace pro územní rozhod-
nutí,“ říká první námětek hejtmana 
Pavel Bulíček odpovědný za  oblast 
inovací, investic a  informačních 
technologií.

Během pravidelných kontrol-
ních dnů již zástupci kraje s  vede-
ním domova odsouhlasili počet 
lůžek v  novém pavilonu, kterých 
bude celkem 120. Jako nejvhodněj-
ší rozmístění se jeví varianta dvou 
dvoulůžkových pokojů se sdílenou 

koupelnou, kdy každý klient bude 
mít výhled z  okna. Diskutovalo se 
také o  hmotovém řešení objektu, 
nejvhodnějším způsobu zásobová-
ní budoucího pavilonu, uspořádá-
ní provozních jednotek a  umístění 
parkovacích míst.

„Záměrem na  rozšíření kapacity 
domova U Biřičky naplňujeme dlou-
hodobou strategii Královéhradec-
kého kraje navyšování počtu lůžek 
v pobytových zařízeních sociálních 
služeb. Reagujeme tím na  nepříz-
nivý demografi cký trend stárnutí 
populace. Zlepšíme život našich se-
niorů a zkrátíme čekací dobu na je-

jich přijetí do  domova,“ vysvětluje 
náměstkyně Martina Berdychová 
odpovědná za oblast sociálních věcí.

Investice přinese také lepší 
funkční propojení všech budov. 
Její součástí budou rekonstrukce 
inženýrských sítí v  celém areálu, 
vytvoření zásobovacích tras a odpo-
činkových prostor nebo kultivace 
zelených ploch. Počítá se s využitím 
moderních technologií pro zadržo-
vání vody a  efektivní hospodaření 
s energiemi.

Domov důchodců U  Biřičky je 
největším zařízením svého druhu 
v Královéhradeckém kraji.  |


