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Obchvat DOmašína 
za 116 milionů korun 
zrychlí dopravu   

5

kraj chce být dobře 
připraven na stárnutí 
obyvatelstva  

krajské zdravotnictví 
čekají investice za více 
jak dvě miliardy korun 

Milí čtenáři,
stejně jako na konci přede-
šlého roku, přeji vám všem 
i na prahu nového v prvé 
řadě pevné zdraví, hodně 
sil a vůle nejen odolávat 
úskalím, ale také se radovat 
z toho, co nám rok 2022 
přinese.
V posledních měsících jsme byli v médiích 
z úst všech možných prognostiků informováni 
o tom, jak strašně těžký ten příští rok bude, co 
vše nás čeká a nemine.
Ano, asi přinese další výzvy, ale budeme-li 
dopředu propadat skepsi, podléhat novým 
a novým strachům a čekat jenom, až nás ně-
kdo vyvede ze tmy, tím více budeme zranitel-
nější a blíže naplnění avizovaných hrozeb.
Nečekejme na jednoduchá řešení, která nám 
někdo podstrčí, aniž bychom přemýšleli, zda 
opravdu neexistuje ještě nějaké lepší. Mám 
pocit, že jsme se přestali snažit věcem „přijít 
na kloub“, když je to jenom trochu kompliko-
vané, nebo překonat jistá nepohodlí, něco si 
na chvíli odříci, počkat na výsledek.
Už mnohokrát v historii jsme se ale pře-
svědčili o tom, že v sobě umíme najít dost 
síly, znalostí i vzájemné solidarity k tomu, 
abychom dokázali čelit nepříznivým situa-
cím a překonat je.
Proto si dovolím na prahu nového roku vyslo-
vit přání: učme se, a hlavně naše děti, problé-
mům čelit na základě ověřených informací, 
svých prožitých zkušeností a prostřednictvím 
zdokonalování svých dovedností a vědomostí.
Spoléhejme na sebe, a pokud na něco sami 
nestačíme, spojme se s těmi, kteří prokázali, 
že za naši důvěru skutečně stojí, stejně tak 
jako za naši pomoc, pokud zase oni sami 
potřebují.
To je mnohem lepší přístup a nevede k mani-
pulaci, ztrátě svobod i zdraví. Vede ale ke sku-
tečnému bohatství, jímž je důvěra, spolehli-
vost, solidarita, respekt, přátelství a láska.
Tohle bohatství podněcuje tu jedinečnou 
kreativitu v každém z nás, která se stává jedi-
ným skutečným zázrakem na zemi.
Šťastný rok 2022 vám všem!

Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

slovo hejtmana Po dálnici D11 už řidiči dojedou až do Jaroměře 

Ředitelství silnic a dálnic 
ČR otevřelo nový úsek dálnice 
D11 mezi Hradcem Králové 
a Jaroměří. Přes 22 kilometrů 
dlouhý úsek odvedl dopravu 
z přetížené tranzitní silnice 
I/33 z Hradce Králové směrem 
na Náchod a Polsko. Stavba 
začala v roce 2018 a stála 4,2 
miliardy korun. 

„Dálnice D11 je pro Králové-
hradecký kraj klíčová stavba. 
Není to jen spojení z Prahy 
do Polska přes náš region, ale 
v tomto případě funguje velká 
synergie, protože dálnice bude 
v dopravním uzlu u Hradce 
Králové navazovat na D35. 
Věřím, že se brzy dočkáme 
dostavby dalších úseků obou 
těchto dálnic. Významně se 
tak ulehčí nejen silnicím první 
třídy, ale i vytíženým krajským 
komunikacím, které na silnice 
první třídy navazují. Vzhle-
dem k dennímu průjezdu 17 

tisíc vozidel již byla silnice 
do Jaroměře na hraně své 
kapacity, což je velký problém 
nejen z hlediska uživatelské-
ho komfortu, ale především 
z hlediska bezpečnosti. Chci 
proto poděkovat všem, kdo se 
o dostavbu dvou nových úseků 
dálnice D11 zasloužili,“ uvedl 
hejtman Martin Červíček.

Stavbaři na 22,4 kilometru 
dlouhém úseku vybudovali 28 
mostů, čtyři mimoúrovňové 
křižovatky a deset protihlu-
kových stěn o celkové délce 
téměř osmi kilometrů. Mimo-
úrovňová křižovatka Plotiště 
u Hradce Králové, na niž se 
v budoucnu napojí dálnice 
D35, patří k největším v ČR.

Dálnice nyní končí na 113. 
kilometru u Hořenic severně 
od Jaroměře. Navazuje na ni 
silnice I/37 směrem na Trut-
nov. Z dvanáctitisícové Jaro-
měře dálnice odvede jen auta 

směřující k Trutnovu. Silný 
provoz ve směru na Náchod 
povede až do postavení sever-
ního obchvatu Jaroměře stále 
přes centrum města. |

7rozhovor s tenistkou 
kateřinou siniakovou
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Konference o odkazu 
Václava Havla se 
uskutečnila online    

Na začátku prosince uspořá-
dal Královéhradecký kraj online 
konferenci Na charakteru záleží. 
Nabídla témata etické výchovy, 
výchovy charakteru nebo třeba 
pohled mladé generace na od-
kaz Václava Havla. Součástí 
harmonogramu byla i panelová 
diskuze s odborníky v oblasti 
vzdělávání a morálky. Záznam 
si můžete pustit zpětně na kraj-
ském Youtube kanálu na adrese 
bit.ly/konferencecharakter.

Litevská vlajka 
zavlála nad krajským 
úřadem     

Královéhradecký kraj navštívil 
velvyslanec Litevské republiky Lai-
monas Talat-Kelpša. S hejtmanem 
Martinem Červíčkem diskutoval 
vztahy obou zemí i možnosti bu-
doucí spolupráce, která na sklonku 
loňského roku oslavila významné 
výročí. Československo uznalo 29. 
prosince 1921 nezávislost Litevské 
republiky. Jako připomínka sta 
let přátelských diplomatických 
vztahů zavlála 29. prosince před Se-
nátem ČR litevská vlajka a naopak 
před budovou Seimasu (litevského 
parlamentu) vyvěsili vlajku čes-
kou. Královéhradecký kraj se k této 
iniciativě připojil.

U nás v kraji bude 
vycházet i nadále   

Vážení čtenáři, z administrativ-
ních důvodů nebylo možné dodržet 
původní lednový termín, kdy měl 
zpravodaj U nás v kraji dorazit 
do vašich schránek. Chceme vás 
proto ubezpečit, že v roce 2022 bude 
zpravodaj vycházet i nadále. Z dů-
vodu posunutí termínu lednového 
čísla jsme ale nuceni posunout i to 
příští, které vyjde v polovině února. 

U nás v kraji bude letos mít deset 
vydání (nevyjde v červenci a srpnu) 
a bude doručováno do každé 
domácnosti v Královéhradeckém 
kraji. Pokud se tak nestane, volejte 
na telefonní číslo 495 817 111, nebo 
nám napište na e-mail: unasvkraji@
kr-kralovehradecky.cz.

krátce z kraje

Epidemie v kraji začala znovu zrychlovat
Počty hospitalizovaných 

pacientů s covidem-19 v Králové-
hradeckém kraji k datu uzávěrky 
U nás v kraji po prosincové stag-
naci začaly znovu růst. V polovi-
ně ledna se v nemocnicích v kraji 
léčilo 137 pacientů s covidem-19, 
z nichž 27 vyžadovalo intenzivní 
péči, o týden dříve to bylo 121 
pacientů.

„Během prosince jsme zazna-
menali pokles počtu nových pří-
padů, ale tato tendence se v lednu 
zastavila. V polovině měsíce jsme 
evidovali zhruba 2 100 nových 

případů onemocnění covid-19 
týdně. Jsme ve fázi, kdy končí 
delta a nastupuje nová varianta 
koronaviru – omikron. Očeká-
váme zvýšení počtu nemocných, 
ale predikce následků nemusí 
být katastrofické. Podle předpo-
kladů budou počty hospitalizo-
vaných v nemocnicích v regionu 
obdobné jako na konci listopadu 
loňského roku,“ uvedl hejtman 
Martin Červíček. 

Podle krajských hygieniků se 
omikron v kraji šíří komunitně 
a z provedených diskriminačních 

PCR testů převažuje. O prvním 
potvrzeném případu omikronu 
v kraji hygienici informovali  
17. prosince, o druhém 20. prosince. 
Oba případy se týkaly členů jedné 
rodiny, kteří se vrátili z Afriky. První 
potvrzený případ omikronu v ČR 
byl koncem listopadu u ženy z Li-
berce, která se vrátila z Afriky

V Královéhradeckém kraji, který 
má zhruba 550 tisíc obyvatel, bylo 
v polovině ledna spotřebováno 840 
tisíc dávek vakcíny proti covidu-19. 
Alespoň jednou očkováno bylo přes 
73 % obyvatel kraje starších 16 let. |

cOvID-19

Víkendový očkovací maraton slavil mimořádný úspěch
Na přelomu roku narostl zá-

jem lidí o očkování. Vedení kraje 
proto na Rychnovsko a Novopac-
ko vyslalo mobilní očkovací tým 
a trutnovská radnice uspořádala 
dokonce očkovací maraton. 
Zájemci mohli přijít bez regist-
race a nechat si aplikovat první 
i posilující dávku vakcíny. 

Mobilní očkovací tým, který 
čtyři dny očkoval v rychnov-

ském společenském centru 
a dva dny v hlavní budově auto-
busového nádraží v Nové Pace, 
zajistila nezisková společnost 
Podané ruce. Lidé k očkování 
potřebovali pouze občanský 
průkaz a kartičku zdravotní 
pojišťovny. Vedle toho v Rychno-
vě nad Kněžnou nadále denně 
očkovala a stále očkuje místní 
nemocnice.

Očkovací maraton v Trutnově 
předčil očekávání pořadatelů. 
Vedení místní radnice a Oblastní 
nemocnice Trutnov v polovině 
prosince spustilo padesátihodi-
nový termín pro očkování. Kdo-
koliv přišel v jakoukoliv denní či 
noční dobu, dostal vakcínu. Cel-
kem této možnosti využilo 2 017 
lidí a na očkování se podílelo 30 
zdravotníků a lékařů. | 

Zdravotníci v kraji začali očkovat také děti od pěti let
Zdravotníci v kraji k datu 

uzávěrky v polovině ledna 
aplikovali přes 800 tisíc dávek 
vakcín. Alespoň jednou dávkou 
je očkováno přes 63 % obyvatel. 
Na konci roku začalo také očko-
vání dětí. 

Do očkování se na konci pro-
since zapojili dětští praktičtí léka-
ři, kteří začali očkovat kategorii 5 
až 11 let. Rodiče mohou kontakto-
vat přímo registrujícího dětského 
praktika svého dítěte. V případě, 
že daný dětský praktik nebude 

očkovat, měl by zajistit očkování 
u některého ze svých kolegů.

Alternativou v případě absen-
tujících praktiků jsou očkovací 
místa ve třech nemocnicích v re-
gionu, která děti od 5 let očkují. 
Rodiče mohou objednat na ter-
mín očkování své dítě v nemoc-
nici v Hradci Králové, Trutnově 
nebo Náchodě. Podání vakcíny 
vždy probíhá za přítomnosti 
dětského lékaře.

Ve Fakultní nemocnici Hradec 
Králové očkují děti od 5 do 11 let 

jednou týdně v budově Dětské 
kliniky FN HK. Vakcínu podávají 
pouze registrovaným zájemcům 
a dítě musí doprovázet zákonný 
zástupce. 

Oblastní nemocnice Náchod 
začala očkovat děti od 5 do 11 let 
na konci prosince loňského roku. 
Očkuje pouze registrované zájem-
ce. Stejně tak Oblastní nemocnice 
Trutnov, která nabídla první 
termíny očkování této kategorie 
v lednu 2022. | 
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z dopravy

Letecký pohled na nový obchvat okolo Domašína.

Obchvat Domašína za 116 milionů korun zrychlí dopravu   
Nový obchvat Domašína se ote-

vřel motoristům. Přeložka silnice 
II/321 na území obce Černíkovice 
na Rychnovsku odvádí dopravu 
z její místní části Domašín mimo 
zastavěné území. Stavební práce 
na dvoukilometrovém obchvatu 
vyšly na 116 milionů korun včetně 
DPH. 

„Tato stavba je významná z hle-
diska dopravního napojení průmy-
slové zóny Solnice-Kvasiny zejména 
ve směru na Hradec Králové a Prahu. 
Jedná se o první akci financovanou 
z prostředků SFDI v rámci usnesení 
vlády. Provoz mezi Solnicí a Často-
lovicemi bude plynulejší a bezpeč-
nější pro všechny motoristy, ale 
především se velmi uleví místním 
občanům, které zatěžovala nadměr-
ná kamionová doprava. Dopravní 
situaci v okolí průmyslové zóny 
řešíme komplexně pomocí celé řady 
obchvatů, jejichž výstavbu připravu-

Nová protihluková stěna na hradecké Rašínově třídě uleví místním
Výstavba protihlukové stěny 

u silnice I/37 na Rašínově třídě 
a opravy silnice I/31 v ulici Sokol-
ská v Hradci Králové jsou hotové. 
Průjezd po městském okruhu 
okolo fakultní nemocnice a vý-
jezd směrem na Pardubice je díky 
tomu mnohem plynulejší. 

Protihluková stěna je dlouhá tři 
čtvrtě kilometru a vyšla na více než 

50 milionů korun. Díky ní se sníží 
denní hladina hluku o 9 decibelů, 
noční o 3,5 decibelu. Stavba byla 
zahájena letos v květnu. Stěna je 
rozdělena na dvě části s výškou 
od 4,2 do 6,2 metru, přičemž v každé 
části jsou dva únikové východy. 
Konstrukce stěny je doplněná gabio-
novými koši s použitím výplňového 
materiálu z pěnového skla, které 

pohlcuje zvuk, a panely určenými 
pro oboustranné prorůstání popí-
navými rostlinami. Transparentní 
výplň je navržena v rámu a celoploš-
ně s trvalými tenkými pruhy pro 
snížení úmrtnosti ptáků. Během 
stavby firmy provedly také přeložky 
sítí a vybudovaly nově osvětlení.

Při rekonstrukci silnice I/37 
v hradecké Sokolské ulici byla 

jeme,“ řekl hejtman Martin Červíček.
Přeložka u Domašína je dlouhá 

dva kilometry a vyšla na více jak 116 
milionů korun.

„Nová část komunikace II/321 
se na svém začátku a konci plynule 

napojuje na stávající silnici II/321, 
která se tak směrem do obce uzavře-
la. Domašín je připojen na silnici 
II/321 v místech kruhové křižovatky, 
která je součástí nového obchvatu,“ 
doplnil náměstek hejtmana Pavel 

Bulíček odpovědný za oblast inovací, 
investic a informačních technologií.

Silnice bude velmi zatížená, 
především nákladní dopravou 
do Kvasin, kde se nachází závod 
Škoda Auto. „Nová komunikace byla 
navržena s ohledem na její pláno-
vané zatížení. V rámci výstavby byly 
například použity modifikované 
asfalty pro vytvoření větší únos-
nosti krytu vozovky. Konstrukční 
vrstvy vozovky komunikace včetně 
asfaltových vrstev byly pokládány 
pomocí 3D nivelace. Jde o moderní 
a momentálně nejpřesnější metodu 
pokládky vrstev vozovky, která se 
zatím používá například při výstav-
bě dálnic,“ dodala Iveta Štočková, 
tisková mluvčí zhotovitele stavby 
EUROVIA CS.

Přípravu, administraci a realizaci 
této akce zajistilo oddělení průmy-
slových zón Centra investic, rozvoje 
a inovací (CIRI). |

využita technologie recyklace 
za studena. Jedná se o moder-
ní, hospodárnou technologii, 
která je založena na druhotném 
využití materiálů. Předností této 
technologie je zvýšení účinnosti 
konstrukčního systému vozov-
ky, prodloužení její životnosti 
a menší zatížení životního 
prostředí. |

České dráhy objednaly moderní elektrické jednotky RegioPanter
Do dvou let budou na trase 

z Hradce Králové do Chlumce nad 
Cidlinou, Týniště nad Orlicí a Choc-
ně nebo do Jaroměře jezdit moder-
ní vlaky RegioPanter. České dráhy, 
které na území kraje zajišťují osob-
ní železniční dopravu, objednaly 31 
třívozových elektrických jednotek 
z rodiny RegioPanter a část z nich 
zamíří také do našeho regionu. 

„Nové jednotky nahradí starší, 
dosluhující soupravy. Cestujícím 
nabídneme klimatizované oddíly, 
bezbariérový nástup, velký prostor 
pro uložení kočárků a jízdních kol, 

palubní Wi-Fi, možnost dobíjení 
ze zásuvek 230 V nebo USB por-
tů. Ve vlacích bude navíc možné 
dobíjet i elektrické invalidní vozíky 
a soupravy budou také vybavené 
moderním audiovizuálním infor-
mačním systémem,“ vyjmenoval 
přednosti nových jednotek Jiří Ješe-
ta, náměstek generálního ředitele 
ČD pro osobní dopravu.

Jednotky z aktuální objednávky 
budou dodány v roce 2024. V Králo-
véhradeckém kraji budou zajišťo-
vat přepravu na trase Chlumec nad 
Cidlinou – Hradec Králové – Týni-

ště nad Orlicí. V případě dokončení 
plánované elektrizace tratě do Sol-
nice budou elektrické jednotky 
zajíždět do Rychnova nad Kněžnou, 
do té doby budou obsluhovat úsek 
Týniště nad Orlicí – Choceň. Nové 

motorové jednotky dopravce nasadí 
také na spoje jedoucí z Hradce Krá-
lové do Svobody nad Úpou a Brou-
mova a na spoje z Trutnova přes 
Starou Paku, Chlumec nad Cidlinou 
do Kolína.

České dráhy zajistí osobní želez-
niční dopravu v Královéhradeckém 
kraji v dalších deseti letech. Nová 
smlouva začala platit s prosincovou 
změnou jízdních řádů. Na jejím 
základě kraj objedná 58 milionů 
vlakokilometrů za 9,3 miliardy 
korun, které bude financovat spolu 
se státem. |



4

Rozpočet kraje na rok 2022 bude schodkový  
Krajský rozpočet na letošní 

rok počítá se schodkem ve výši 
420 milionů korun. Na straně 
příjmů se počítá s částkou 5115,5 
milionu korun. Výdaje mají 
dosáhnout 5535,5 milionu. Roz-
počet v prosinci loňského roku 
schválilo krajské zastupitelstvo.

„V letošním roce začne kraj 
splácet úvěr čerpaný na dostavbu 
a modernizaci náchodské nemoc-
nice. Roční splátka bude činit 180 

milionů korun. Začít by pak mělo 
čerpání nového úvěru ve výši 1,2 
miliardy korun, kterým chceme 
pokrývat nejdůležitější investice 
– především modernizace zdra-
votnických a sociálních zařízení,“ 
řekl náměstek hejtmana pro 
oblast financí Rudolf Cogan.

Do kapitálových výdajů patří 
financování výstavby průmyslo-
vé zóny Solnice-Kvasiny ve výši 
106 milionů korun a převážná 

Kraj chce být dobře připraven na stárnutí obyvatelstva 
Královéhradecký kraj dlouho-

době navyšuje kapacity pobyto-
vých zařízení sociální péče. V loň-
ském roce například dokončil  
nový pavilon Domova důchodců 
Tmavý Důl na Trutnovsku za 170 
milionů korun. Vedle pobytových 
zařízení kraj ve spolupráci s obce-
mi a neziskovými organizacemi 
podporuje také rozvoj ambulant-
ních a terénních služeb.

„Náš kraj je z hlediska prů-
měrného věku obyvatelstva 
nejstarším krajem celé České 
republiky. Na nepříznivý demo-
grafický vývoj musíme reagovat, 
a proto systematicky navyšu-
jeme počet lůžek v domovech 
pro seniory v celém regionu,“ 
říká náměstkyně hejtmana pro 
oblast sociálních věcí Martina 
Berdychová.

V letošním roce se očekává 
vydání stavebního povolení pro 
stavbu nového pavilonu hradec-
kého Domova U Biřičky, který 
je největším zařízením svého 
druhu v celém kraji. Náklady 
na tuto investici se odhadují 
na 700 milionů korun. Již na jaře 
má skončit stavba nového 
domova pro seniory v Opočně 
v hodnotě přes 140 milionů 
korun. Na podzim se otevře nový 
domov důchodců v Žacléři, který 
bude součástí domova důchodců 
v sousedních Lamperticích. 

Nová lůžka jsou určena pro klien-
ty s potřebou vysoké míry podpory, 
případně dočasné pobyty v rámci 
odlehčovacích služeb. V letošním 
roce kraj také dokončí investice 
do denních stacionářů pro seniory 
v Jičíně a Nové Pace. Projekt v Jičíně 

část prostředků na spolufi-
nancování projektů hrazených 
z fondů Evropské unie – 345,1 
milionu z celkových 372,1 milio-
nu korun.

V dotačním fondu Králové-
hradeckého kraje je 90 milionů 
korun a ve fondu rozvoje a repro-
dukce 806,9 milionu korun. Ten 
zahrnuje první část čerpání no-
vého investičního úvěru ve výši 
600 milionů korun. Rozpočet 

počítá také s padesátimilionovou 
rezervou.

„Rozpočet teď řeší základní pro-
voz kraje v roce 2022. Z vlastních 
prostředků kraje kryjeme výstavbu 
nového pavilonu v nemocnici 
Jičín a modernizujeme nemocnice 
v Trutnově a Dvoře Králové. Předpo-
kládáme, že změny ještě rozpočet 
dozná zejména díky úspěšnému 
čerpání národních i evropských 
dotací,“ dodal Rudolf Cogan. |

Investice v sociální oblasti
Domovy Na Orlici — 74 mil. Kč
-	 probíhá	výstavba	nových	kapacit	(24	lůžek	domova	se	zvláštním	režimem)	v	Borohrádku
-	 předpokládané	dokončení	v	polovině	roku	2022	 	
Domov pro seniory Opočno — 141 mil. Kč
-	 od	roku	2020	probíhá	přestavba	bývalé	nemocnice	na	domov	pro	seniory	(47	lůžek)
-	 předpoklad	dokončení	jaro	2022
Domov důchodců Lampertice — 170 mil. Kč
-	 od	roku	2020	probíhá	výstavba	nových	kapacit	v	Žacléři	(52	lůžek)
-	 předpokládaný	termín	dokončení	podzim	2022		
Domov U Biřičky — 700 mil. Kč
-	 probíhá	projektová	příprava	rekonstrukce	a	výstavby	nových	kapacit	(120	lůžek)
-	 v	průběhu	roku	2022	by	mělo	být	vydáno	stavební	povolení	a	akce	bude	připravena	
	 k	zahájení
Barevné domky Hajnice — 170 mil. Kč
-	 na	konci	loňského	roku	začala	výstavba	nového	objektu	a	modernizace	stávajícího	
	 zařízení	pro	osoby	se	zdravotním	postižením
-	 předpoklad	dokončení	v	roce	2023									
DOZP v Hradci Králové (Roudnička) — 73 mil. Kč 
-	 na	počátku	tohoto	roku	začne	výstavba	objektu	pro	18	klientů	
-	 předpokládané	dokončení	v	průběhu	roku	2023
DOZP v Třebechovicích (provozovatel ÚSP Kvasiny) — 37 mil. Kč  
-	 výstavba	komunitního	zařízení	pro	12	klientů	začala	v	roce	2020
-	 předpokládané	dokončení	bude	v	polovině	roku	2022
Současně	kraj	pracuje	na	projektové	přípravě	dalších	projektů	v	hodnotě	přes	miliardu	
korun	a	počítá	s	výraznou	dotační	podporou	ze	Strukturálních	fondů	Evropské	unie.

kraj finančně podpořil částkou 15 
milionů korun. Díky prostředkům ze 
Strukturálních fondů Evropské unie 
do kraje příští rok připlyne více než 
50 milionů korun na rozvoj terén-
ních pečovatelských služeb – ať už 
na rozšíření jejich zázemí či nákup 
nových automobilů.

V plánu je také řada investic 
do služeb pro osoby se zdravot-
ním postižením. Cílem je přesun 
péče z velkých pobytových služeb 
do malých zařízení s kapacitou 

do 18 klientů nebo do komunitní-
ho chráněného bydlení.  Investice 
také směřují do úprav stávajících 
zařízení s cílem zabezpečit péči 
o osoby s vysokými požadavky 
na zajištění péče, zejména pro 
osoby s poruchou autistického 
spektra. Také u služeb pro osoby se 
zdravotním postižením připravuje 
kraj ve spolupráci s obcemi a ne-
ziskovými organizacemi investice 
do zvýšení kapacity ambulantních 
i terénních služeb.  |

vizualizace nového komplexu v domově u biřičky.

investice 
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Krajské zdravotnictví čekají další investice za více jak dvě 
miliardy korun. V Jičíně už vzniká nový pavilon

Královéhradecký kraj v po-
sledních čtyřech letech zásadně 
navýšil investice do svých nemoc-
nic. V letech 2018 až 2021 došlo 
k ukončení čtyř velkých projektů 
za téměř dvě miliardy korun. 
K dalšímu zajištění komfortního 
prostředí pro pacienty i zaměst-
nance se připravují další investice 
za více jak dvě miliardy korun 
napříč všemi krajskými nemoc-
nicemi. 

„Stav budov a vybavení v kraj-
ských nemocnicích před několika 
lety v mnoha případech neod-
povídaly současným potřebám 
zdravotníků i pacientů. Proto jsem 
velmi rád, že předchozí vedení 
Královéhradeckého kraje nastarto-
valo masivní investice do krajské-
ho zdravotnictví, které jsou napříč 
nemocnicemi vidět na první 
pohled. Od roku 2018 až doposud 
se jen za stavební práce proinves-
tovalo více jak 1,5 miliardy korun. 
V nastaveném trendu je zapotřebí 
nadále pokračovat, proto mo-
mentálně běží další čtyři projekty 
za zhruba 566 milionů korun 
a pro nejbližší období plánujeme 
uskutečnit další čtyři investice, 
které budou stát téměř další  
dvě miliardy korun,“ sdělil radní 
Královéhradeckého kraje pro ob-
last zdravotnictví Zdeněk Fink.

V Oblastní nemocnici Jičín 
skončila na začátku srpna loň-
ského roku stavba nového vjezdu 

do areálu a přilehlé lékárny, 
která dosud v nemocnici chyběla. 
Stavební práce včetně demolice 
a nákupu nového vybavené vyšly 
na 48 milionů korun. V polovině 
srpna pak společnost Geosan 
Group zahájila výstavbu nového 
multifunkčního pavilonu. Práce 
na dlouho očekávané investici 
vyjdou na 318 milionů korun a po-
trvají do roku 2023. 

Vznikne nový pavilon
Vedení kraje rozhodlo o po-

kračování modernizace Oblastní 
nemocnice Náchod a začátku 
druhé etapy přestavby. Ta předpo-
kládá demolici nejstarší budovy – 
pavilonu E v dolním areálu. Objekt 
nahradí nová stavba, do níž se 
přestěhují zbylá oddělení z hor-
ního areálu nemocnice. Investice 
za zhruba 900 milionů korun 
umožní sjednocení a propojení 
všech provozů. To přinese větší 
komfort pacientům i personálu 
a úspory provozních výdajů.

V rychnovské nemocnici skon-
čila loni v listopadu rekonstrukce 
pláště multioborového pavilonu. 
Budova je zateplená, má vyměně-
ná okna a také zmodernizované 
porodní boxy a zákrokový sál po-
rodnice. Stavební práce stály přes 
60 milionů korun.

Na tuto investici by letos měly 
navázat mnohem rozsáhlejší 

projekt. Vláda schválila poskyt-
nutí financí na krajský projekt 
modernizace a dostavby nemoc-
nice v Rychnově nad Kněžnou. 
Investici za 865 milionů korun 
tedy Královéhradecký kraj nebude 
financovat celou ze svého rozpoč-
tu, což zvažoval v případě neschvá-
lení státem slíbené dotace. Projekt 
spočívá v rekonstrukci tří pater 
stávajícího pavilonu a vybudování 
nové pětipodlažní budovy urgent-
ního příjmu. Obě budovy budou 
propojeny, čímž vznikne jeden 
funkční celek.

Operační sály budou
Městskou nemocnici Dvůr 

Králové nad Labem čeká výstavba 
operačních sálů, které vzniknou 
v nástavbě budovy laboratoří. 
V navrženém druhém nadzemním 
podlaží budou vedle sálů také 

prostory sterilizace a provozní 
zázemí. Ve třetím podlaží vznik-
ne technické zázemí. Záměr má 
platné stavební povolení a staveb-
ní práce by mohly začít na jaře 
letošního roku.

Investice do trutnovské nemoc-
nice zaměří vedení kraje na dru-
hou etapu výstavby laboratoří 
a transfúzního oddělení. Celkové 
výdaje na tuto investici jsou téměř 
183 milionů korun bez DPH a k je-
jímu dokončení by mělo dojít 
v polovině roku 2023. 

Zároveň probíhá projektová 
příprava na výstavbu čtyřpatrové 
budovy urgentního příjmu. Nově 
vznikne také tubus ve čtvrtém pat-
ře, který propojí pavilon C s budo-
vou B. V současnosti probíhá výběr 
zhotovitele projektové dokumen-
tace k této stavební akci. Náklady 
za stavební práce kraj odhaduje 
na zhruba 150 milionů korun. |

I v letošním roce bude pokračovat usilovná obnova silniční sítě
V oblasti dopravy bude kraj 

pokračovat v nastaveném trendu, 
kdy do své dopravní sítě inves-
tuje okolo jedné miliardy korun 
ročně. Pro rok 2022 je připraveno 
28 nových staveb v hodnotě 1,14 
miliardy korun. 

Z loňska navíc přechází pět sta-
veb v hodnotě 210 milionů korun. 
Celkem se tak letos bude realizo-
vat 33 staveb v celkové hodnotě 
1,35 miliardy korun.

„Hlavním zdrojem financí je 
s objemem zhruba 600 milionů 
korun Integrovaný regionální 
operační program. Největší takto 
financovanou stavbou je s cenou 
150 milionů rekonstrukce silnice 
II/300 v úseku   Babí – Prkenný 
Důl, která navazuje na dokon-
čený úsek Královec – Žacléř – 
Prkenný Důl. 

Od Státního fondu doprav-
ní infrastruktury očekáváme 

příspěvek ve výši 300 milionů 
korun,“ říká radní Václav Řehoř 
odpovědný za oblast dopravy 
a majetku.

V rámci rozvoje infrastruk-
tury v okolí průmyslové zóny 
Solnice-Kvasiny na Rychnovsku 
letos začne výstavba druhé etapy 
obchvatu Opočna v hodnotě 200 
milionů korun. Z vlastních zdrojů 
kraj dokončí také rekonstrukce 
silnic v Holovousích a Kuksu.

Kraj plánuje v letošním roce 
například: 
 2. etapu rekonstrukce silnice 

Libáň–Dětenice–Osenice–Ro-
kytňany–hranice okresu za 140 
milionů korun,

 rekonstrukci „polských mostů“ 
na silnici do Pece pod Sněžkou 
za 190 milionů korun, 

 třetí etapu rekonstrukce silnice 
z Jaroměře do Nového Města nad 
Metují za 163 milionů korun. |

modernizace náchodské nemocnice bude pokračovat.
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Část klientů dvorského domova pro seniory se na čas 
přestěhuje do jiného zařízení kvůli rekonstrukci koupelen 

Na začátku tohoto roku by měla 
začít kompletní rekonstrukce 
koupelen krajského Domova dů-
chodců Dvůr Králové nad Labem. 
Potřeba investice vznikla v dů-
sledku rozsáhlé havárie potrubí 
v budově.

Za stavební práce Králové-
hradecký kraj zaplatí více jak 19 
milionů korun. Během stavebních 
prací dělníci kompletně vymění 
rozvody a stěny koupelen obloží 
velkoformátovými dlaždicemi. 
Lité podlahy budou beze spár 
a jako zařizovací předměty se vyu-
žijí vysoce odolné výrobky.

„Mimořádná událost nás nutí 
přistoupit k mimořádnému 

inFormujeme

řešení. Se společností Vividus East 
jsme se proto domluvili na do-
časném podnájmu dosud nevy-
užívané části jejich budovy, kam 
se přestěhuje 27 klientů našeho 
domova. Prioritou je zajistit našim 
klientům důstojné a bezpečné 
zázemí, a to Vividus East nabízí. 
Navíc budou ve stejném městě 
a postarají se o ně ošetřovatelé 
a ošetřovatelky, které znají,“ uvedla 
náměstkyně Martina Berdychová 
odpovědná za sociální oblast.

Rekonstrukce proběhne 
ve třech etapách a zařízení bude 
po tuto dobu fungovat v omeze-
ném provozu. Část klientů se proto 
na čas přestěhuje do soukromého 

zařízení Vividus East ve Dvoře 
Králové, se kterým se kraj doho-
dl na podmínkách podnájmu. 
Za podnájem budovy a vybavení, 
stravu pro klienty, energie, odpa-
dové hospodářství a úklid zaplatí 
kraj společnosti přes 16 milionů 
korun.

„Podnájem části budovy 
společnosti Vividus East je 
nákladnou položkou v rozpoč-
tu celého projektu. Z důvodu 
nečekané havárie, která odhalila 
špatně provedenou technologii 
potrubí před více jak 20 lety, jsme 
ale nuceni jednat rychle. Na za-
čátku tohoto roku by měly začít 
stavební práce a my do té doby 

potřebujeme zajistit alternativní 
zázemí pro naše klienty. Zvažovali 
jsme další možnosti jako interná-
ty, nemocnice nebo jiné pobytové 
služby – nikde jsme ale nenašli 
dostatečně vybavené zázemí nebo 
to neumožnily kapacity daného 
zařízení v době, kdy si všechna 
nechávají rezervy z důvodů epide-
mie covidu-19,“ doplnila náměst-
kyně Berdychová.

O plánované rekonstrukci 
informovalo vedení domova jak 
zaměstnance, tak klienty a jejich 
rodinné příslušníky. Přestěhování 
27 klientů by mělo proběhnout 
poslední týden v lednu 2022, ná-
sledně nastoupí stavební firma. |

Česko-polská spolupráce v oblasti školství pokračuje 
Královéhradecký kraj plánu-

je v letošním roce  uskutečnit 
v rámci spolupráce s Dolno-
slezským vojvodstvím další 
česko-polské projekty v oblasti 
školství.

Zástupci obou partnerů se 
ve druhé polovině prosince sešli 
na půdě Střední průmyslové školy 
a Střední odborné školy ve Dvoře 
Králové nad Labem, aby naplá-

novali pracovní setkání ředitelů 
i žáků vybraných středních škol, 
kybernetické cvičení Cybertron 
a různé sportovní akce.

„V oblasti školství vnímám 
spolupráci s Dolnoslezským 
vojvodstvím jako strategickou 
a přínosnou, a to nejen pro Králo-
véhradecký kraj, ale i pro jednot-
livé střední školy, které zřizujeme. 
S polským partnerem si máme 

vzájemně co nabídnout v otáz-
kách vzdělávání, ale také v oblasti 
mimoškolních aktivit. Na schůzce 
jsme se shodli na projektech, kte-
ré chceme během příštího roku 
uskutečnit na obou stranách 
hranice,“ řekl náměstek hejtma-
na pro oblast školství a sportu 
Arnošt Štěpánek.

Na tento rok kraj plánuje 
setkání žáků středních gast-

ronomických škol, při kterém 
navzájem ochutnají národní 
kuchyně a uvaří typická jídla 
svých regionů. Dále pak pracovní 
setkání ředitelů vybraných střed-
ních škol a v dubnu kraj v rámci 
česko-polských projektů na SPOŠ 
ve Dvoře Králové nad Labem 
uskuteční kybernetické cvičení 
s názvem Cybertron, jehož loňská 
premiéra slavila velký úspěch. |

V objektech sociálních služeb se zvýší komfort při pohybu 
handicapovaných osob 

Osm investičních projektů 
zajistí bezbariérový pohyb 
v budovách tří příspěvkových 
organizací poskytujících soci-
ální služby. Jedná se zejména 
o pořízení schodišťových plošin 
sloužících bezproblémovému 
pohybu vozíčkářů, stavební 
úpravy před vstupem do objektu 
či zajištění bezbariérovosti jed-
notlivých sociálních zařízení. 
Celkové náklady na tyto projek-
ty se odhadují na více jak šest 
milionů korun.

Vedení Domova na Stříbrném 
vrchu plánuje instalovat scho-

dišťové plošiny za 678 tisíc korun 
do Horní a Kalátovy vily v Rokyt-
nici v Orlických horách.

Domov sociálních služeb Skři-
vany připravuje projekt na stav-
bu schodišťové plošiny ve stávají-
cích třech objektech domova, a to 
celkem za 817 tisíc korun.

Příspěvková organizace Barev-
né domky Hajnice chce s kraj-
skou pomocí instalovat schodiš-
ťovou plošinu pro Oranžový dům 
a současně zrekonstruovat hygie-
nické zázemí v Bílém domku, kde 

je pro klienty k dispozici chráně-
né bydlení a domov pro osoby se 
zdravotním postižením. Úpravou 
pro bezbariérový přístup projdou 
také venkovní prostory před 
vstupem do objektů. Cena všech 
projektů se odhaduje na více jak 
4,5 milionu korun.

Nákup a montáž plošin by se 
měla uskutečnit v průběhu toho-
to roku. Podání žádosti a admi-
nistraci projektů má na starosti 
krajské Centrum investic, rozvoje 
a inovací. |
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Když se člověk překoná, pocit vítězství pak stojí za to
Kateřina Siniaková začala hrát 

tenis v pěti letech pod vedením 
svého otce. Dnes ve svých 25 letech 
je olympijskou vítězkou ve čtyř-
hře, vítězka Fed Cupu z roku 2018, 
sedmnáctkrát zvítězila v turna-
jích Ženské tenisové asociace 
(WTA) a Mezinárodní tenisové 
federace (ITF), včetně French Open 
a Wimbledonu, a devětkrát tyto 
turnaje vyhrála i ve dvouhře. 

Na aktuálním WTA žebříčku 
nejlepších tenistek světa ve čtyř-
hře jí patří 1. místo. Hned za ní je 
její spoluhráčka a vítězka z Tokia 
Barbora Krejčíková. Společně také 
ovládly Turnaj mistryň v Mexiku 
loni v listopadu. Kateřinu Sinia-
kovou jsme na sklonku loňského 
roku požádali o rozhovor.

Jaký je život profesionální 
sportovkyně? 

Je to krásný život, člověk 
cestuje po celém světě a dělá to, 
co má rád. Ale je to také velice 
složité, protože se nevídám se 
svojí rodinou ani přáteli a bydlím 

po hotelích. Jsem nesmírně ráda, 
že hraju tenis, dal mi neuvěřitelně 
moc, ale samozřejmě jsem musela 
i něco obětovat. 

Kolik času tak průměrně strá-
víte doma? 

Jedenáct měsíců jsem pryč. 
Občas se to mění podle toho, jak 
se člověku daří na turnajích, ale 
stejně jsem doma velmi málo. 

Kdy jste se rozhodla pro kariéru 
profesionální tenistky? 

Zlom nastal, když mi bylo tak 
11–12 let. Odehrála jsem posled-
ní rok v mladších žákyních úplně 
na jedničku a vyhrála všechny 
turnaje, které byly možné. Tehdy 
jsem také začala naplno uvažo-
vat o tom, stát se profesionální 
tenistkou a hrát na světové 
úrovni. 

Co to znamená být světovou 
jedničkou? 

Myslím si, že jsem tenisu hodně 
obětovala. Bylo to dost náročné, 

musela jsem usilovně trénovat 
a chtěla jsem makat. Tréninky 
a turnaje se těžko skládaly se 
školou, s kamarádkami jsem se 
věčně neviděla, ale ničeho nelituji. 
Velice mě to bavilo a stále baví. 
Tuto cestu jsem si vybrala a jsem 
spokojená.  

Objevil se nějaký moment, kdy 
jste si to chtěla rozmyslet?

To víte, že byly těžké momenty. 
Když se člověku nedaří, tak je těžké 
si udržet rutinu, dřít, trénovat 
a zlepšovat se, i když nejsou vý-
sledky, za které by se člověk chytil. 
S podporou své rodiny i týmu jsem 
ten zlomový okamžik vždy překo-
nala a stále pokračuji. 

Co byste poradila děvčatům 
a chlapcům, kteří třeba zvažují 
profesionální kariéru sportov-
ce? 

Člověk musí chtít a musí ten 
sport mít rád. Pokud to bude 
dělat z donucení, dřív nebo 
později přijde zlom, kdy se mu 
pokračovat už prostě dál chtít 
nebude a přestane se sportem. 
Jsem velmi cílevědomá, a to mě 
stále drží nad hladinou, i když 
už nemůžu. Stále se chci zlep-
šovat. Když se člověk překoná, 
tak pocit z vítězství, že jsem to 
zvládla, i když se mi nechtělo, 
prostě za to stojí. | 

Královéhradecký kraj ocenil tenistku Kateřinu Siniakovou 
Úspěšná tenistka Kateřina 

Siniaková získala za mimořád-
né sportovní úspěchy a repre-
zentaci kraje a České republiky 
Medaili Královéhradeckého 
kraje I. stupně. 

Ocenění si měla rodačka 
z Hradce Králové převzít během 
slavnostního galavečeru společ-
ně s dalšími osobnostmi, jeho 
pořádání však kraj musel kvůli 
epidemické situaci odložit. 

„Díky neuvěřitelné píli a vůli se 
Kateřině Siniakové podařilo stát 
se jednou z nejlepších tenistek 
světa. Mám respekt a úctu k úspě-
chům, kterých dosáhla, a jsem 
proto nesmírně rád, že jsme ji 
mohli ocenit za její vynikající 
sportovní výsledky. Velké uznání 
patří i jejímu otci, za jeho podpo-
ru a vedení. Kateřině přeji mnoho 
dalších úspěchů,“ uvedl hejtman 
Martin Červíček. 

„Katka je mimořádně nadaná 
a sympatická tenistka a vynika-
jící vzor pro mladé a začínající 
sportovce. Věřím, že její úspěchy 
a příklad dokáží přivést ke spor-
tování více dětí a ukázat jim, že 

i sport může být zajímavou náplní 
života. Bylo by skvělé, kdyby se děti 
více hýbaly a netrávily volný čas 
s mobily a u obrazovek počítačů,“ 
doplnil náměstek pro školství 
a sport Arnošt Štěpánek. 

Královéhradecký kraj vy-
tvořil nový systém oceňování 
významných osobností v re-
gionu. Nejvyšším oceněním je 
Řád Královéhradeckého kraje, 
po něm následují Medaile Králo-
véhradeckého kraje I. a II. stupně 
a Medaile hejtmana Královéhra-
deckého kraje. 

Návrhy na udělení ocenění 
mohou písemnou formou před-
kládat nejen krajští zastupitelé, 
vedení obcí, měst, škol, spolků či 
firem, ale také široká veřejnost. 
Rada Královéhradeckého kraje 
zhodnotí předložené návrhy 
a doporučí Zastupitelstvu Králo-
véhradeckého kraje kandidáty 
na udělení ocenění. 

Další významné osobnosti 
ocení Královéhradecký kraj 
na slavnostním galavečeru, který 
se uskuteční, až to epidemická 
situace dovolí. |
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Královéhradecký kraj plánuje zdvojnásobit finanční podporu pro MAS
Královéhradecký kraj v roce 

2022 plánuje, že finančně podpoří 
každou z 15 místních akčních 
skupin v regionu částkou 300 
tisíc korun. Bude to dvojnásobek 
oproti předchozím letům. Krajské 
sdružení MAS Královéhradeckého 
kraje a kraj také podepsaly na dal-
ší roky společné Memorandum 
o partnerství a spolupráci.

Kraj začal podporovat 15 míst-
ních akčních skupin v roce 2015, 
kdy každé MAS přispěl na provoz 
100 tisíc korun. O rok později se 
krajská podpora zvýšila na 150 
tisíc ročně a tento příspěvek dostá-
vají MAS každý rok až doteď. 

„Místním akčním skupinám 
v regionu se v posledních sedmi 

letech podařilo přivést do regi-
onu více než 1,3 miliardy korun 
z evropských peněz na podporu 
projektů, které zlepšují život všem 
obyvatelům kraje. Jejich členové 
dobře znají svůj region a vědí, kde 
pomoci,“ uvedl krajský radní pro 
regionální rozvoj, evropské granty 
a dotace Adam Valenta. 

Místní akční skupiny tvo-
ří členové z řad samospráv, 
aktivních občanů, neziskového 
a podnikatelského sektoru. 
Jedná se o nezávislá apolitická 
společenství, která poskytují 
poradenství, organizují seminá-
ře a pomáhají nejen s žádostmi 
o čerpání státních a evropských 
prostředků. 

„V uplynulém programovém 
období Evropské unie se podařilo 
realizovat a financovat množství 
investičních i neinvestičních 
projektů například v bezpečnosti 
dopravy, budování cyklostezek, 
chodníků, rekonstrukce učeben 
škol, komunitních center a pamá-
tek z Integrovaného regionálního 
operačního programu. Dále jsou 
to projekty z Operačního projektu 
zaměstnanost, kde se jedná o pod-
poru sociálních služeb na území 
MAS, ale i realizace různých komu-
nitních aktivit a také například 
příměstských a komunitních tá-
borů. Musím také zmínit projekty 
z Operačního programu životního 
prostředí na výsadbu zeleně jak 

v obcích, tak i mimo ně. V nepo-
slední řade je to také Program 
rozvoje venkova ČR, kde MAS pod-
porují zemědělské i nezemědělské 
podnikání a také investice v lesích 
i menší projekty v obcích,“ shrnula 
předsedkyně Krajského sdružení 
MAS KHK Jana Kuthanová.

Aktuálním tématem, kte-
ré spojuje zájmy kraje i členů 
místních skupin, je energetická 
soběstačnost tvořená obnovitelný-
mi zdroji. Aktuální plán krajských 
místních akčních skupin je proto 
podporovat energetickou nezá-
vislost regionů prostřednictvím 
komunitně energetických spo-
lečností a získávání prostředků 
na obnovitelné zdroje energií. |

Novým ředitelem Krajského úřadu 
KHK byl jmenován Miroslav Vrba

Novým ředitelem Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje 
byl jmenován Miroslav Vrba. 
Na pozici vystřídal odcházející 
ředitelku Ivanu Křečkovou, která 
úřad vedla od zřízení krajů v roce 
2000. Miroslav Vrba na krajském 
úřadu působí 21 let, naposledy 
jako vedoucí organizačního 
a právního odboru.

Výběrové řízení na nového 
ředitele proběhlo 29. listopadu. Se 
jmenováním vybraného kandidáta 
do čela úřadu souhlasil ministr vni-
tra, následně jej jmenoval hejtman.

Současná ředitelka krajského 
úřadu Ivana Křečková na pozici 
skončila na konci roku 2021. Z po-
zice odešla na základě vlastního 
rozhodnutí. |

TERMÍNY STOMATOLOGICKÉ
POHOTOVOSTI MIMO AREÁL FN HK

Pro přesnější informace o případných změnách sledujte webové
stránky krajského úřadu na adrese: bit.ly/zubnipohotovostHK

Datum a čas Poskytovatel Adresa Telefon
21. 1. 2022,
16:00–21:00 

29. 1. 2022,
8:00–13:00 

29. 1. 2022,
13:00–17:00

1. 2. 2022,
16:00–21:00 

21. 2. 2022,
16:00–21:00 

4. 3. 2022,
16:00–21:00 

13. 3. 2022,
8:00–13:00 

13. 3. 2022,
13:00–17:00

Topolová 340/1,
Slezské Předměstí, HK

17. 3. 2022,
16:00–21:00 

Topolová 340/1,
Slezské Předměstí, HK

Bratří Štefanů 895,
HK

Hradecká 621,
Vysoká nad Labem

Ulrichovo náměstí
762/6, HK

Topolová 340/1,
Slezské Předměstí, HK

Bratří Štefanů 895,
HK

Hradecká 621,
Vysoká nad Labem

Ulrichovo náměstí
762/6, HK

Můj zubař s.r.o.
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zubů s.r.o.
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Můj zubař s.r.o.

TOUDENT s.r.o.

Centrum zdravých
zubů s.r.o.

AGEL stomatologické
centrum s.r.o.

Můj zubař s.r.o.

495 865 412

792 325 595

605 535 380,
733 320 855

702 032 312

702 032 312

495 865 412

792 325 595

605 535 380,
733 320 855

702 032 312

Změny v poskytování zubní pohotovosti v okrese Hradec Králové 
Také v roce 2022 budou 

na Hradecku v uvedených ter-
mínech akutní stomatologické 
případy ošetřovat zubní lékaři 
přímo ve svých ordinacích. 

V tabulce uvádíme, ve kterých 
dnech bude zubní pohotovost 
poskytována zubními lékaři pří-
mo v jejich ordinacích. V těchto 
termínech bude centrální poho-
tovost v areálu FN HK uzavřena. 

Mimo tyto uvedené termíny 
bude stomatologická pohotovost 
poskytována ve Fakultní nemoc-
nici Hradec Králové. Ambulance 
zubní pohotovosti jsou zde 
umístěny v přízemí přístavby 
Stomatologické kliniky, budova 

č. 11. Přístup je označen zvláštní-
mi ukazateli. Telefonní kon-
takt do ordinace je 495 832 101 
a ordinační doba ve všední dny 
od 16 do 21 hodin a o víkendech 
a svátcích od 8 do 17 hodin. 

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 se týkají prvního čtvrtletí 
roku 2022. 

Pro přesnější informace 
o případných změnách sledujte 
webové stránky krajského úřadu 
na adrese: bit.ly/zubnipohoto-
vostHK |

TERMÍNY STOMATOLOGICKÉ
POHOTOVOSTI MIMO AREÁL FN HK

Pro přesnější informace o případných změnách sledujte webové
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21. 1. 2022,
16:00–21:00 
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29. 1. 2022,
13:00–17:00

1. 2. 2022,
16:00–21:00 
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16:00–21:00 

Topolová 340/1,
Slezské Předměstí, HK

Bratří Štefanů 895,
HK

Hradecká 621,
Vysoká nad Labem

Ulrichovo náměstí
762/6, HK

Topolová 340/1,
Slezské Předměstí, HK

Bratří Štefanů 895,
HK

Hradecká 621,
Vysoká nad Labem

Ulrichovo náměstí
762/6, HK

Můj zubař s.r.o.

TOUDENT s.r.o.

Centrum zdravých
zubů s.r.o.

AGEL stomatologické
centrum s.r.o.

Můj zubař s.r.o.

TOUDENT s.r.o.

Centrum zdravých
zubů s.r.o.

AGEL stomatologické
centrum s.r.o.

Můj zubař s.r.o.

495 865 412

792 325 595

605 535 380,
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792 325 595

605 535 380,
733 320 855

702 032 312
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koordinátorka projektu radmila velnerová.

z reGionu

Krajský datový portál Data KHK získal významné ocenění
Vítězství v soutěži o nejzají-

mavější projekt elektronizace ve-
řejné správy v ČR –  Egovernment 
The Best 2021 – ICZ si v kategorii 
krajských projektů připsal portál 
Královéhradeckého kraje „Data 
KHK“.

„Naším záměrem bylo vytvoření 
datového portálu, který je cent-
rálním informačním místem pro 
veřejnost, a zároveň nabídnout 
veřejnosti otevřená data kraje 
na vysoce profesionální úrovni 
na jednom místě,“ vysvětluje první 
náměstek hejtmana Pavel Bulíček 
odpovědný za oblast inovací, inves-
tic a informačních technologií.

Koordinátorem celého procesu 
tvorby portálu byl krajský odbor 
analýz a podpory řízení, který por-
tál dovedl až k tomuto významné-
mu ocenění.  Architekturu a návrh 
celého webu zajistil Tomáš Merta 
z Centra investic, rozvoje a inovací, 

který se podílí na vizualizaci dat, 
správě portálu a katalogu otevře-
ných dat.

„Dovoluji si poděkovat kole-
gům z odboru analýz a podpory 
řízení za jejich pracovní nasazení 
a vysoce odbornou práci, taktéž 
zástupcům jednotlivých odborů 
za spolupráci při sdílení dat,“ 
říká vedoucí krajského odboru 
analýz a podpory řízení Radmila 
Velnerová.

 „Práce na datovém portálu 
byla časově velmi náročná, ale 

s výsledkem jsem maximálně 
spokojený. Udělené ceny Maga-
zínu Egovernment si s kolegy 
velmi vážíme, portál budeme 
dále rozvíjet a budeme rádi, když 
bude dobře sloužit celé veřejnos-
ti,“ dodává Tomáš Merta.

Soutěž Magazínu Egovern-
ment, ve které se prezentují in-
spirativní projekty státní a veřej-
né správy realizované v daném 
roce, se konala již po 16. Jednot-
livé projekty mezi sebou soutěží 
v rámci několika kategorií. | 

Spojení vědy s péčí o přírodu přispěje k lepším znalostem o vlku obecném
Výzkumný institut ochrany 

genofondů ve Dvoře Králové nad 
Labem se zabývá základním i apli-
kovaným výzkumem zaměřeným 
na ochranu genofondů a ohro-
žených druhů zvířat. Díky tomu 
došlo k podpisu memoranda 
o partnerství a spolupráci s Agen-
turou ochrany přírody a krajiny 
České republiky. Hlavním cílem 
obou partnerů je vzájemná spolu-
práce na uplatňování Programu 
péče o vlka obecného v oblastech 
výzkumu, vývoje a inovací.

„V bližší spolupráci těchto 
dvou institucí vidíme velký 

potenciál. Pozice Výzkumného 
institutu na ochranu genofondů 
umožňuje samostatnou vědeckou 
činnost a zároveň lepší přístup 
ke grantové podpoře specifických 
ochranářských projektů. Tato 
spolupráce je prvním významným 
krokem pro zintenzivnění činností 
k zachování rozmanitosti života. 
Náš kraj je zároveň místem, kde 
se v posledních letech potýkáme 
s výskytem vlka obecného, tudíž 
spolupráce se zaměřením na vědu, 
výzkum a inovace pro toto téma 
dává jednoznačně smysl,“ uvedl 
ke spolupráci náměstek hejtmana 

pro oblast životního prostředí, 
zemědělství a vodohospodářství 
Pavel Bělobrádek.

Výzkumný institut ochrany 
genofondů, v. v. i., je samostatný 
právní subjekt, jehož posláním 
je základní i aplikovaný výzkum 
zaměřený především na pod-
poru světové biodiverzity, tedy 
na ochranu genofondů a ohro-
žených druhů zvířat v místě 
jejich přirozeného výskytu 
i mimo něj.

Výskytu vlka obecného 
v přírodě se aktivně věnuje také 
Královéhradecký kraj. Zejména 

na Broumovsku a Trutnovsku 
od roku 2016 pravidelně přibývá 
útoků tohoto zvláště chráněné-
ho živočicha na hospodářská 
zvířata. Kraj prostřednictvím do-
tačního programu ministerstva 
financí administruje žádosti 
chovatelů o náhradu škod. V loň-
ském roce se majitelům hospo-
dářských zvířat vyplatilo téměř 
1,3 milionu korun. Královéhra-
decký kraj podpořil chovatele 
také přímou dotací na vytvoření 
ochranných opatření hospodář-
ských zvířat v celkové výši tří 
milionů korun. | 

příspěvek opozice

Nová stanice záchranářů u Jičína zlepší dojezdovou dobu sanitek 
I z opozičních lavic podporuje-

me v kraji řadu smysluplných pro-
jektů. Jedním z nich je i výstavba 
výjezdových center Zdravotnické 
záchranné služby Královéhradec-
kého kraje.

Řada jednání se zástupci z odbo-
ru investic, zdravotnictví a majet-
kového oddělení přinesla ovoce: 
došlo k zahájení majetkoprávní 
přípravy pro zajištění vhodných 
pozemků pro výjezdová centra 
záchranky v Hořicích, Jaroměři, 
Jičíně a Náchodu. Zastupitelstvo 

na začátku prosince projednalo 
majetkovou přípravu – a tento bod 
náš klub jednoznačně podpořil.

Zdravotnická záchranná služba 
Královéhradeckého kraje v rám-
ci nového projektového období 
připravuje zkapacitnění výjezdové 
základny v Jičíně. Jednou z variant 
je výstavba nového výjezdového 
stanoviště, protože současná 
budova neodpovídá požadavkům 
na moderní výjezdovou základnu. 
Ta je v současné době součástí areá- 
lu nemocnice – průjezd vozidel 

městem je ale obtížný a nevyhovu-
jící. Kraj proto vytipoval z několika 
návrhů jako nejvhodnější pozem-
ky u Robous u nově vybudované 
přeložky na komunikaci Valdice-
-Železnice. 

Z pohledu dopravní dostup-
nosti se jedná o ideální místo 
s přímou návazností na hlavní 
silnice všemi směry. Poloha u nově 
vybudované přeložky silnice 
II/286 a současně u silnice I/16 
tak umožní sanitkám rychlejší 
odezvu. Nejenže zvládnou dodržet, 

ale mnohdy i zlepšit dojezdovou 
dobu. A o to přeci jde především, 
o zdraví nebo životy lidí, kteří 
potřebují okamžitou lékařskou 
pomoc.

Zastupitelstvo města Jičína 
schválilo prodej pozemku a tím se 
otevřela možnost výstavby moder-
ního výjezdového stanoviště.

Přeji všem čtenářům, aby 
záchranku nepotřebovali, ale když 
by se ocitli v nouzi, tak dostanou 
pomoc co nejdříve. |

Miroslav	Kodydek	(ANO2011)

Krajský datový portál naleznete na: www.datakhk.cz
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Unikátní soubor obrazů Slatinský rok bude vystavený už letos 
Muzeum a galerie Orlických hor 

v Rychnově nad Kněžnou pořídilo 
do svých sbírek unikátní kolekci 
obrazů Miloslava Holého nazvanou 
Slatinský rok. Malíř v ní na dvanácti 
plátnech zaznamenal změnu kra-
jiny v průběhu roku okolo Slatiny 
nad Zdobnicí. Muzeum za sbírku 
zaplatilo 1,4 milionu korun.

„Rychnovské muzeum dlouho-
době usilovalo o pořízení cyklu 
Slatinský rok do svých sbírek. 
Miloslav Holý byl vynikající 
malíř, který část svého díla spojil 
s naším regionem. Vedení muzea 
plánuje v tomto roce cyklus Sla-
tinský rok vystavit pro veřejnost. 
Bude to jedinečná příležitost 
opět toto dílo spatřit,“ uvedla 
náměstkyně pro kulturu Martina 
Berdychová. 

Miloslav Holý (1897–1974) se 
věnoval převážně krajinomalbě. 
Z jeho výprav do podhůří Orlic-
kých hor vznikly například cykly 
„Slatinská zahrada“ a pak přede-

Pozorování Slunce z úpické hvězdárny se stane atraktivnější
Kraj má v plánu vybudovat 

ve Hvězdárně v Úpici návštěvnické 
a odborné astronomické cent-
rum na pozorování Slunce. Radní 
Královéhradeckého kraje schválili 
podání žádosti o dotaci v rámci 
výzvy ministerstva pro místní roz-
voj na podporu cestovního ruchu. 
Celkové náklady dosáhnou na 3,5 
milionu korun.

„Naším záměrem je zrekonstru-
ovat Sluneční dům, ve kterém do-
nedávna probíhala soustavná pozo-
rování Slunce. Chceme tak vytvořit 
moderní návštěvnické a odborné 
centrum. Tím, že shromáždíme 

většinu astronomických pozoro-
vacích výstupů a dat do jednoho 
místa, přilákáme více odborníků 
a zájemců o tuto problematiku a za-
traktivníme návštěvnické progra-
my jak pro dospělé, tak děti. Každý 
návštěvník hvězdárny může vidět 
skutečný vědecký výzkum,“ řekla 
náměstkyně hejtmana Martina 
Berdychová odpovědná za oblast 
kultury a cestovního ruchu.

V rámci projektu s názvem 
Návštěvnické a odborné pozorovací 
astronomické centrum vznikne v ob-
jektu Slunečního domu takzvaná 
pozorovací místnost a pracoviště 

pro vizualizaci a pozorování včetně 
meteorologického a seismického sta-
noviště, do kterého povedou výstupy 
z celooblohových kamer, registrace 
meteorů a případně dalších měření. 
V druhé místnosti bude technika 
pro zpracování dat, která umožní 
prezentovat návštěvníkům základní 

principy zpracování dat včetně jejich 
katalogizace a archivace.

Předpokládá se, že stavební 
úpravy včetně dodávky interiérové-
ho vybavení vyjdou zhruba na 3,5 
milionu korun včetně DPH, kdy by 
výše dotace mohla tvořit 50 procent 
výdajů z celkového rozpočtu. Zahá-
jení prací kraj plánuje na podzim 
roku 2022. Díky této investici vznik-
ne v úpické hvězdárně moderní 
návštěvnické a odborné astrono-
mické centrum, ve kterém budou 
soustředěny všechny astronomické 
pozorovací výstupy a zjištěná data 
na jednom místě. |

Vážení a milí čtenáři, rád bych vás na počátku kalendářního roku 
2022 pozdravil z Muzea východních Čech v Hradci Králové a popřál vám 
všem bez rozdílu, aby to byl rok šťastný a zejména zdravý. Upřímně 
nám všem přeji, abychom se v něm konečně zbavili pandemie, která nás 
ohrožuje a svazuje. 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové je zřízeno Královéhradec-
kým krajem a plní úkoly celokrajského muzea pro tento kraj. To znamená, 
že mimo základních činností muzeí, tedy sbírkotvorné a výstavní činnos-
ti, plní také úkoly vědecko-výzkumné instituce, veřejné knihovny, krajské-
ho pracoviště pro tradiční lidovou kulturu, krajského metodického centra 
pro muzejnictví a celou řadu dalších celokrajských úkolů pro veřejnost 
i pro ostatní paměťové instituce, ať již jsou zřizovány kýmkoliv. 

vším „Slatinský rok“, které předsta-
vují vrchol Holého tvorby.

„Soubor děl je uceleným a vyzrá-
lým dílem pozdního období uměl-
ce, kdy zúročil předchozí práci jak 

Mám velikou radost, že v jedné z našich budov, Kotěrově historické 
budově muzea v Hradci Králové, vás můžeme pozvat na zbrusu novou 
rozsáhlou moderní a interaktivní stálou expozici dějin krajského města 
Hradce Králové. Své si v ní najdou děti, dospělí i pamětníci. Stála mnoho 
milionů korun a na její přípravě jsme spolu s městem Hradec Králové 
strávili čtyři roky. Stojí za to. 

Vedle expozice vám pak v průběhu roku nabídneme celou řadu krat-
ších výstav zaměřených na moderní historii, archeologii i přírodovědu. 

Mnoho dalších projektů pak připravujeme na příští roky, abychom 
pokryli i jiná, tentokráte celokrajská témata. 

Vše dobré přeje Petr Grulich, ředitel Muzea východních Čech v Hradci 
Králové |

v grafice a malbě, tak i zkušenosti 
z Francie. Svojí celistvostí a lokací 
jde o pozoruhodné a monumentál-
ní dílo, kdy Miloslav Holý zachytil 
proměnu oblíbeného místa v letech 
1957 až 1960. Vyzrálým expresivním 
rukopisem s čistou paletou barev 
jedinečným způsobem zobrazuje 
nejen proměňující se krajinu, ale 
i momentální náladu místa i vlast-
ní subjektivní intenzivní prožitek,“ 
popsal soubor obrazů kurátor Orlic-
ké galerie Vlastislav Tokoš. 

Na dvanácti obrazech Miloslav 
Holý zachycuje koloběh ročních 
proměn a na nestejných, ale nikoli 
náhodně vybraných motivech, 
ilustruje život v podorlické vsi, 
a to od atmosféry jarních a let-
ních měsíců plných dynamiky až 
po drsnou horskou zimu. |

miloslav holý: můstek v zimní mlze – cyklus slatinský rok

Muzeum východních Čech se pyšní novou stálou expozicí
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názory zastupitelů

Máme šanci na to, že dvojkový rok bude lepší
Vážené čtenářky, 

vážení čtenáři,
vánoční svátky 

by měly být kaž-
doročně dobou, 
kdy se zastavíme 
a bilancujeme, co se nám za uplynulý 
rok povedlo a co naopak ne. Zároveň 
jsou časem, kdy bychom se měli 
maximální možnou měrou věnovat 
rodině, naslouchat a povídat si s dět-
mi a nezapomenout ani na rodiče 
a prarodiče. 

Uplynulý rok byl pro nás všechny 
znovu velmi složitý, i když jsme 
snad všichni, zejména v létě, věřili, 
že bude konečně líp. Místo toho však 
jedna vlna střídá druhou, viry mutují 
a restrikce, kterým někdy rozumíme, 

jindy ani za mák, nadále omezují náš 
každodenní život. 

Nám v této době nezbývá, i přes 
veškerou únavu z dlouhé pande-
mie, zvednout hlavu, semknout se 
s nejbližší rodinou a věřit v dobrý rok 
2022. Bude to rok, v němž nás koro-
navirus neopustí, ale pokud se bude 
drtivá většina společnosti chovat 
rozumně, bude respektovat smyslu-
plná opatření, bude se očkovat, pak 
snad máme šanci na to, že dvojkový 
rok přinese větší spokojenost. 

Za Spojence pro Královéhradecký 
kraj vám do roku 2022 přeji přede-
vším pevné zdraví a hodně sil do vše-
ho, do čeho se budete chtít pustit. 

 
Pavlína	Springerová	(Spojenci	pro	KHK)

Rozpočet ve stylu ”v průběhu roku to nějak 
dolepíme“

Je jasné, že 
v dnešní turbulent-
ní době se velmi 
složitě odhadují jak 
příjmy, tak výdaje. 
Obzvlášť, pokud 
není schválený státní rozpočet, ze 
kterého ekonomové při tvorbě rozpo-
čtů krajských či místních samospráv 
vycházejí. Je ale velmi zvláštní, že 
Královéhradecký kraj nemá ve svém 
rozpočtu plně kryté provozní výdaje. 

Vedení kraje sice spoléhá na jejich 
dofinancování v průběhu roku, ale 
každý správný hospodář by si měl 
nejprve zajistit finance na to, aby měl 
jistotu, že bude fungovat tak, jak je 
potřeba. Je to dobrý signál pro školy, 
kulturní organizace nebo poskytova-

tele sociálních služeb? Bude skutečně 
dost peněz na jejich provoz? 

Přece až podle toho, jak se mi bude 
dařit, mohu zbývající prostředky 
rozdělit na investice, případně upravit 
provozní výdaje podle vývoje cen vstu-
pů. Krajský rozpočet, který generuje 
velké množství nevyčerpaných výdajů, 
neřeší inflaci, ani nárůst cen energií, 
jeho součástí není ani výhled na další 
období, což je další a důležitá spojitá 
nádoba plánů hospodaření každého 
odpovědného správce veřejných peněz. 

Je otázkou, jak se kraji podaří 
dalšími možnými zdroji dostatečně 
zabezpečit dokrytí svého rozpočtu 
v nadcházejícím roce. 

 
Monika	Štayrová	(ANO2011)

Kemp Stříbrný rybník v rukou Městských lesů
Kemp Stříbrný 

rybník převzaly 
Městské lesy Hradec 
Králové na přelo-
mu let 2019 a 2020 
v žalostném stavu. 
Již tehdy ale bylo vedení společnosti 
pevně rozhodnuté přebudovat ho 
na moderní areál, který bude pýchou 
Hradce Králové a nabídne kvalitní 
ubytování na Hradecku. Začátky 
nebyly snadné. Rekonstrukce se po-
stupem času dočkala prakticky každá 
budova v kempu, chatkami počínaje 
a sociálním zařízením konče. 

Mimo jiné bylo třeba upravit 
pláže, stanové a karavanové plochy, 
vybudovat zázemí recepce a moder-
nizovat restauraci. Některé budovy, 
například kuchyňku nebo malé 

sociální zařízení u pláže, musel nový 
majitel postavit zcela nové. Zakoupil 
dnes velmi oblíbené mobilní domky 
a glampingové stany TRAMP. 

Samostatnou kapitolou pak bylo 
aktivní vyžití návštěvníků. Dnes mají 
k dispozici unikátní Gladiator arénu, 
půjčovnu sportovního vybavení, 
Adventure park s nafukovacími atr-
akcemi, minigolfem, rallye dráhou, 
hřištěm na laser game nebo vodními 
aktivitami. V areálu vzniklo také 
letní kino. 

Správný směr, které Městské lesy 
Hradec Králové nastavily, potvrzuje 
výhra jejich projektu na převzetí 
a modernizaci chátrajícího v anketě 
Událost roku 2020 v Hradci Králové.

 
Zdeněk	Podal	(SPD)

Podařilo se nám změnit Trutnov v moderní sídlo 
Být starostou 

druhého největšího 
města v našem kraji 
jsem díky důvěře 
Trutnovanů mohl 
být dvacet tři let 
a po celou dobu jsem to vnímal nejen 
jako velkou zodpovědnost, ale i jako 
své osobní naplnění.

V říjnu loňského roku jsem obhájil 
mandát v poslanecké sněmovně a stal 
jsem se předsedou jejího hospodář-
ského výboru. Je to další možnost, jak 
ovlivňovat hospodářskou politiku 
ve prospěch nás všech, ale i další záva-
zek. Proto jsem se rozhodl rezignovat 
na svou dosavadní funkci starosty. 

Společně s Trutnováky se nám 
podařilo Trutnov změnit ze zanedba-
ného příhraničního města v krásné 
a prosperující místo pro život. Věřím, 
že pod vedením mého nástupce 
Michala Rosy se bude dále rozvíjet 
v město evropského střihu. 

V rámci svého působení v Parla-
mentu ČR se chci zaměřit především 
v hospodářské oblasti na vyhledává-
ní příležitostí pro náš kraj a nasta-
vení spravedlivých podmínek pro 
podnikatele, sociální problematice 
v souvislosti se stárnutím obyva-
tel, zasadit se o změnu legislativy 
zejména v oblasti dopravy, neboť 
opravdu funkční stavební a liniové 
zákony jsou klíčem k tomu, abychom 
dokázali stavět dálnice a další klíčové 
dopravní stavby tak rychle jako ve vy-
spělých evropských zemích.

A v neposlední řadě se budu 
zabývat tématem Green Dealu, kde 
je třeba zodpovědět ještě řadu dosud 
nevydiskutovaných otázek, abychom 
aplikací některých kroků v nespráv-
ném čase neohrozili nejenom naši, 
ale i celoevropskou ekonomiku.

 
Ivan	Adamec	(ODS,	STAN,	VČ)

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

Historický úspěch: Náchod koupil lázně v Bělovsi!
Nákup lázeňské-

ho areálu v Bělovsi 
městem Náchod 
považuji za jednu 
z největších událos-
tí v novodobé histo-
rii našeho města. Po mnoha letech 
budeme mít možnost rozhodovat 
o rozvoji tohoto území a vrátit do Bě-
lovse lesk a slávu našeho lázeňství.

Město Náchod usiluje a usilovalo 
o obnovení lázeňství v místní části 
Běloves již řadu let. S ohledem na slo-
žité majetkové poměry v původních 
lázních jsme se v roce 2015 rozhodli 
jít svou vlastní cestou, investovali 
jsme do vlastních vrtů minerální 
vody a od roku 2019 jsou veřejnos-
ti k dispozici nová pítka. V témže 
roce se do obnovy zapojil také 

nový vlastník objektů a pozemků 
v místě původních lázní, společnost 
Priessnitzovy léčebné lázně. Na ni 
však nepříznivě dopadla pandemie 
covidu, a proto nás v první polovině 
roku oslovili s nabídkou k prodeji po-
zemků o rozloze 25.178 m2. Po několi-
kaměsíčním jednání, pečlivé přípravě 
smluv a znaleckých posudků jsme 
došli k dohodě, město za pozemky vč. 
budov zaplatí necelých 40 milionů 
korun a stane se jejich majitelem.

Pro mě osobně a troufnu si říci, že 
pro všechny Náchoďáky, je rozhodnu-
tí zastupitelů (a zdůrazňuji, že všech!) 
o nákupu historickým momentem. 
Propojením starých a malých lázní 
vznikne nová osa rozvoje lázeňských 
aktivit a pokud budou ve vlastnictví 
města všechny přírodní léčivé zdroje, 
půjde o naprosto unikátní transakci, 
která v České republice nemá obdoby. 

 
Jan	Birke	(Spolu	pro	kraj)
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Vyluštěte křížovku a soutěžte s námi o dárek. Zašlete nám tajenku do 31. ledna 2022 na e-mail: krizovka@kr-kralovehradecky.cz, nebo poštou na adresu: 
Tiskové oddělení KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ s heslem „KŘÍŽOVKA“. Třem vylosovaným výhercům 
pošleme dárek, proto nezapomeňte uvést svoji adresu. Zasláním odpovědi souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů, a to do vydání následujícího 
čísla U nás v kraji. V případě vylosování vaší správné odpovědi pak souhlasíte i se zveřejněním svého jména a bydliště v následujícím čísle U nás v kraji. 
Výherci minulého kola jsou: Erika Krojidlová (Chlumec nad Cidlinou), Marie Pozděnová (Radvanice v Čechách), Karel Bach (Miletín).
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soutěŽní kříŽovka

První mláďata ve dvorské zoo čekal v novém roce tvrdý pád
První mláďata, která se v roce 

2022 v Safari Parku Dvůr Králové 
narodila, měla vskutku dramatic-
ký vstup do života. Osm malých 
čírek černoskvrnných po vylíhnu-
tí čekal tvrdý pád.

Pro tento kriticky ohrožený 
druh z Madagaskaru je totiž běžné, 
že kvůli ochraně před predátory 
hnízdí ve velkých výškách – napří-
klad v dutinách stromů. Aby se pak 
mláďata dostala dolů, jednoduše 
spadnou. To se stalo i ve Dvoře 
Králové, kde 2. ledna opustilo osm 
kachňátek hnízdní budku ve výšce 
čtyři metry nad zemí volným pá-
dem. Jejich ošetřovatelé však zůsta-
li naprosto klidní, tělíčka mladých 

opeřenců jsou na tento způsob 
přistání velmi dobře připravená. 
Rodiče z hnízdiště jednoduše slétli. 

Zaměstnanci Safari parku čírky 
i s matkou po přistání přemístili 
ze suché haly Ptačího světa, kde 
se vylíhly, do pohodlného boxu 
v zázemí. Až trochu povyrostou, 
vrátí se do expozice a předvedou 
se návštěvníkům.

Čírka černoskvrnná žije pouze 
na Madagaskaru. Hnízdí v párech, 
snáší 2–10 vajec, inkubace trvá 
23–29 dní. Samice mívá zobák 
a nohy zbarvené více do hněda. 
Ve dvorské zoo se tyto velmi vzác-
né opeřence podařilo rozmnožit 
opakovaně.  |


