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V úterý 22. května 2007 proběhne 

5. ročník celorepublikové veřejné sbírky 
Svátek s Emilem. Ptáček Emil podporuje 

od roku 2003 sportující handicapované děti 
a mládež se všemi vadami postižení v celé 
České republice.   Zakoupením odznaku 

s Emilem můžete i Vy podpořit 
handicapované děti.

Více na www.emil-cpt.cz
Děkujeme!
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ocenění za čistou obec.  
Ve třídění odpadu se náš  
kraj umístil jako třetí v Čr.

chátrající Škroupův dům  
v osicích na hradecku zeje 
prázdnotou  a na opravu obec 
nemá. Pomůžeme to změnit?

na straně 4 najdete fotore-
portáž z návštěvy prezidenta 
Václava Klause a jeho choti 
livie v Královéhradeckém kraji.

Svátek  
s Emilem

Logo kraje získalo Národní cenu

3 7Vrcholovou pilotáž a umění  
záchranářů předvedou  
v květnu na leteckém dnu  
helicopter Show.

Výroční ceny moStY 2006  
za mimořádný přínos ke zlepšení 
života lidí s handicapem byly  
předány v Královéhradeckém kraji

Před dvěma lety – při historicky 
první návštěvě prezidenta v Krá-
lovéhradeckém kraji - učinil Vác-
lav Klaus slib, že se v budoucnos-
ti pokusí  navštívit i některé další 
obce našeho regionu, na které 
už nezbyl čas. Velmi si cením, že 
svá slova tehdy myslel vážně.

a jaké byly jeho letošní tři dny 
v našem kraji? Upřímně řečeno 
náročné, intenzivní, pestré – a zce-
la určitě nezapomenutelné. Právě 
tak je jistě vnímali i mnozí občané 
z dvanácti východočeských měst, 
kteří si nenechali ujít jedinečnou 
šanci spatřit prezidentský pár zblíz-
ka. Zvláště ve dvoře Králové nad 
labem, hořicích, Broumově i láz-
ních Bělohrad jej na zaplněných 
náměstích uvítala vřelá atmosféra.   
 Václav Klaus neskrýval, že je mezi 
občany rád. trpělivě a ochotně 
odpovídal na nejrůznější dotazy, 
zajímal se o jejich názory a problé-
my. S porozuměním vyslechl sta-
rosty obcí, které už léta sužuje tíživý 
stav dopravy a přislíbil, že se zasadí 
svým vlivem o dokončení dálnice 

i stavby rychlostních silnic v kraji. 
 Ve zcela zaplněné aule hradec-
ké lékařské fakulty v sobě ovšem 
nezapřel profesora. „Pusťme se 
do toho!“ vyzval s dychtivostí sobě 
vlastní přítomné studenty k dialogu. 
Vášnivý diskutér, neúnavný analytik, 
liberálně konzervativní politik a rea-
lista především, přecházející poho-
tově z češtiny do angličtiny, provo-
koval budoucí lékaře k přemýšlení 
a trval na tom, aby ho přesvědčili 
svými argumenty. někteří se o to 
skutečně pokusili.
 a jaký existuje podle Václava Klau-
se recept na řešení našich sou-
časných problémů? Velmi jedno-
duchý. „je tu přece deset milionů 
svébytných, svéprávných a teď už 
svobodných lidí!“
o tom, že lidé v regionu rozumí této 
odpovědnosti a že se jí nebrání, 
právě naopak, připomněl v závěru 
návštěvy i biskup dominik duka. 
Iniciativa kraje nalézt pomoc pro 
chátrající a dosud málo využité 
památky jako je například hospital 
Kuks potřebuje i nezbytnou přímlu-
vu hlavy státu. V podobné situaci 
je také cenný komplex památek na 
Broumovsku, o jehož záštitu pan 
biskup prezidenta požádal.   
Světu se jevíme tak, jak jsme 
schopni vnímat sami sebe. rád 
bych poděkoval všem starostům, 
zastupitelům a především obča-
nům, kteří během návštěvy pana 
prezidenta a jeho ženy livie přispěli 
k té nejlepší vizitce našeho kraje.
 

Pavel Bradík, hejtman 
Královéhradeckého kraje

Slovo hejtmana
Výjimečná událost v životě kraje

Po dvou letech přijel znovu 
na pracovní třídenní návštěvu 
Královéhradeckého kraje pre-
zident republiky Václav Klaus 
a paní Livia Klausová. Cesta 
prezidenta naším krajem ved-
la od 10. do 12. dubna přede-
vším do měst a obcí, které 
předloni v březnu nenavštívil. 
Na náměstích obcí a měst či 
na radnicích vítaly prezident-
ský pár tisíce lidí. 

„Před dvěma lety, při historicky 
první návštěvě prezidenta v Krá-

S prezidentem se setkaly tisíce lidí
Václav Klaus v Královéhradeckém kraji poprvé navštívil houslařskou dílnu či křtiny mláďat

lovéhradeckém kraji, pan Vác-
lav Klaus slíbil, že se v budouc-
nosti pokusí navštívit i některé 
další obce našeho regionu, na 
které tehdy nezbyl čas. Velmi si 
cením toho, že svá slova mínil 
vážně. Pro nás byl pobyt pre-
zidentského páru mimořádnou 
událostí,“ řekl hejtman Králové-
hradeckého kraje Pavel Bradík, 
který prezidentský pár na cestě 
krajem doprovázel.

Prezident zodpověděl nespočet 
dotazů lidí, kteří měli možnost 

jej oslovit na náměstí, na veřej-
ných prostranstvích či prostě 
na ulici. Z náchodska, kde jeho 
cesta skončila, si prezident 
Klaus odvezl také společné 
prohlášení hejtmanů a primá-
torů z východních Čech, kteří 
požadují pokračování výstavby 
dálnice d11 a silnice r 35.
„Pokračování výstavby dálnice 
d11 mě stále zajímá a její dal-
ší dostavbu bych chtěl pomo-
ci podpořit. Problém dopravní 
infrastruktury v této oblasti 
nevyřeší dostavba několika kilo-

metrů dálnice k hradci Králo-
vé,“ řekl prezident republiky.

neoficiálně začal prezident náv-
štěvu v kraji již o Velikonocích 
diskusemi s lidmi v Krkonoších, 
kam si přijel před náročných 
programem pracovní cesty 
zalyžovat. „ráno na velikonoční 
pondělí jsme byli prokazatelně 
prvními lyžaři na vleku Zahrád-
ky v Peci pod Sněžkou.hovořil 
jsem s místními, jak se v jejich 
podnikání odrazil nedostatek 
sněhu. Vedoucí z husovy bou-
dy mne například upozornil, že 
sice sněhu bylo málo, ale šest 
až sedm týdnů panovaly ideální 
podmínky. Bohužel mnozí turis-
té nepřijeli: v novinách se stále 
dokola opakovalo, že na lyže to 
letos není,“ řekl prezident Klaus 
například na tiskové konferenci 
na královéhradeckém krajském 
úřadu novinářům.

Přestože prezident podnikl ofi-
ciální pracovní cestu do našeho 
kraje podruhé, i letos si odvezl 
dojmy, které dosud ještě nezažil: 
první návštěvu houslařské dílny 
podnikl v ateliéru rodiny Pilařo-
vých v hradci Králové, kterou 
jej provedl houslař tomáš Pilař. 
Ve dvoře Králové nad labem 
poprvé pokřtil zvířecí mládě: 
samičku servala monu lisu.

Imrich Dioszegi

Městský areál, který vzniká 
na místě bývalého pivovaru 
v Hradci Králové, se bude jme-
novat Regiocentrum Nový pivo-
var. Toto označení společně 
s logem, které představuje silu-
etu sochy Gambrina v bývalém 
pivovaru, vybrala komise ze sto 
padesáti návrhů. Ty na Krajský 
úřad Královéhradeckého kraje 
zaslali vedle profesionálních 
grafiků také žáci základních 
škol, studenti královéhradecké 
univerzity či senioři.

S nejúspěšnějším návrhem přišel 
podle výběrové komise králové-
hradecký grafik lukáš taneček. 
„Vítězný návrh nás zaujal proto, že 

Logo Královéhradeckého kraje, 
které je součástí i hlavičky našeho 
zpravodaje, získalo Národní cenu 
za grafický design 2007. Soutěž 
Vynikající výrobek roku 2007 -
Národní cenu za design vyhlašuje 
Design centrum České republiky 
z pověření ministerstva průmyslu 
a obchodu. Cenu 12. dubna pře-
vzala v Betlémské kapli v Praze 
ředitelka Krajského úřadu Králové-
hradeckého kraje Ivana Křečková.

logu kraje udělila mezinárodní 
porota nejvyšší ocenění z 65 přihlá-
šených grafických prací. Svou vol-
bu okomentovala tímto výrokem:
„logotyp Královéhradeckého kraje 
vychází z umístění kraje na mapě 
České republiky. Značka stylizuje 

výseč na mapě, zároveň vychází 
z písmene K, počátečního písmene 
názvu. rozvinutí loga v komunikaci 
červené plochy - zbytku republiky 
s bílým výřezem symbolizuje Králo-
véhradecký kraj, umožňuje platfor-
my komunikace mezi celkem a výře-
zem (ale i mezi krajem a občanem, 
krajem a návštěvníkem). logotyp je 
rozvinutý do vyčerpávajícího manu-
álu, obsahuje všechny aplikace. je 
to profesionálně odvedená práce 
s velkým komunikačním potenciá-
lem pro budoucnost.“
autorem loga Královéhradeckého 
kraje, které vzniklo vloni na jaře, je 
mladý český grafik jan Kolář. jeho 
práce vzešla ze soutěže, které se 
zúčastnilo téměř 150 návrhů.
logo vzniklo v rámci projektu „Králo-

véhradecký kraj, kraj vašich plánů“, 
který má pomoci propagovat kraj či 
přilákat další turisty. jeho rozpočet 
byl celkově 5 milionů korun a z toho 
4 miliony korun zaplatil regionální 
operační program Evropské unie. 
V rámci tohoto projektu kraj vyrobil 
také jednotný vizuální styl krajského 
úřadu, multimediální dVd a cd 
vizitku kraje, aktualizoval krajský web 
cestovního ruchu či pořídil sadu tiš-
těných materiálů, které představují 
turistické regiony kraje v češtině, 
v angličtině, němčině a polštině. 
V rámci tohoto projektu vznikl také 
dvacetiminutový film o kraji, který 
vloni v říjnu získal cenu na filmovém 
festivalu tour region film v Karlo-
vých Varech.

(dio)

Zaplněné náměstí vítalo prezidentský pár také ve Dvoře Králové nad Labem. Lidé kladli dotazy prezidentovi mikrofonem přímo 
na náměstí.

Regiocentrum Nový pivovar: 
název oživené městské části v Hradci

v areálu budou působit také další 
instituce, které mají působnost 
v rámci celého kraje či výcho-
dočeského regionu. Zároveň je 

zřejmé, že tomuto místu se bude 
i nadále říkat pivovar: hradečané 
jej budou používat ještě hodně 
dlouho,“ řekl královéhradecký 
hejtman Pavel Bradík.

Komisi tvořili vedle královéhra-
deckého hejtmana a členů rady 
Královéhradeckého kraje rosti-
slava Všetečky, tomáše Šuberta 
a Ivana doležala také náměstek 
královéhradeckého primátora 
martin Soukup, architekt projek-
tu Pavel tušl, autor znaku Králo-
véhradeckého kraje Petr Exner 
z Univerzity hradec Králové 
a bývalý ředitel královéhradecké-
ho pivovaru jiří Vlček.
S logem a grafickým ztvárněním 
názvu areálu se lidé budou moci 
setkat u vstupů do nového pivo-
varu, na jeho budovách či na jeho 
internetových prezentacích.

(to)
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Nebojte se krajských úředníků, 
vzkázali tajní kontroloři
Nebojte se vyrazit na Krajský 
úřad Královéhradeckého kra-
je: většina jeho zaměstnanců 
se na vás bude při vyřizování 
vašich věcí usmívat a když na 
krajský úřad zavoláte, telefon 
by měli zvednout nejdéle po 
druhém zazvonění. Vyplývá 
to z přísně tajného hodnocení 
chování či vystupování zaměst-
nanců královéhradeckého kraj-
ského úřadu. Tajní „kontroloři“ 
zkoušeli zaměstnance kraje 
během celého loňského roku.

Najatí „žadatelé“ testovali zaměst-
nance  v  situacích,  které  by  měli 
úředníci a další zaměstnanci umět 
běžně  řešit.  Přitom  pozorovali, 
zda jsou lidé z úřadu zdvořilí, umí 
vyřešit  jejich  problém,  případně 
je pošlou za správným člověkem, 
který jim bude umět pomoci.
Výzkum probíhal v přísném utaje-
ní, o  jeho průběhu věděla pouze 
ředitelka úřadu a královéhradecký 
hejtman Pavel Bradík.
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Královéhradecký kraj vyhlá-
sil dílčí a grantové programy 
v oblasti životního prostředí 
a zemědělství pro letošní rok. 
Případní zájemci musí svoje 
žádosti doručit do 4. května 
2007 do 12. hodiny. Ti, kteří 
pracují v daném oboru, mají na 
výběr 16 témat. Jejich vyřešení 
by přineslo na území Králové-
hradeckého kraje značný užitek.
 
Nejvíce  námětů  je  v  oblasti 
ekologické  výchovy,  vzdělání 
dětí,  mládeže,  pedagogických 
pracovníků  a  zapojení  dospě-
lých.  Zájemcům  se  také  nabízí 
k  vyřešení    úkol  jak  rozvinout 
a  stabilizovat  síť  ekologických 
poradenských  středisek.  Velký 
výběr  témat  je  v oblasti ochra-
ny  krajiny  před  povodněmi 
a  v péči  o  krajinu. Grant  např. 
může  dostat  ten,  kdo  nejlépe 
vyřeší vybudování nových měři-
cích  a  hlásných  míst  (srážko-
měrů  a  vodoměrů)  v  automati-
zovaném  režimu  ke  zkvalitnění  
systému    včasného  varování 
obcí  před  povodněmi.  Další 
téma  k  řešení  je  vypracová-
ní  studie  odtokových  poměrů 
s návrhem optimálních protipo-
vodňových  opatření.  Na  vybra-
nou mají také zájemci o proble-
matiku  odpadů,  obnovitelných 
zdrojů nebo činnost nevládních 
neziskových organizací působí-
cích v oblasti životního prostře-
dí  a  zemědělství.  Podrobnější 
informace  lze  nalézt  na  http://
www.kr-kralovehradecky.cz   na 
záložce „granty a dotace.“
Orgány  Královéhradeckého 

kraje  se  také  zabývaly  některý-
mi konkrétními tématy na úseku 
ochrany přírody  v  tomto  regio-
nu. Např. dojde ke zrušení pří-
rodní rezervace  Bludy v katast-
ru obce Lovčice. „Stane se tak 
proto, že toto území je součástí 
nově vyhlášené národní přírodní 
rezervace  Kněžičky.  Důvodem 
ochrany  tohoto  většího  území 
je výskyt společenstev teplomil-
ných doubrav s  vysokým podí-
lem  starých  stromů,  teplomil-
ných  stepních  a  lesostepních 
společenstev  s  ohroženými 
druhy rostlin a živočichů,“ infor-
moval krajský radní zodpovědný 
za  oblast  životního  prostředí 
a zemědělství Jiří Vambera. 
K další  změně podle něho do-
jde v Orlických horách. V kata-
stru Deštného existuje od roku 
1982 v nadmořské výšce 1080 
m n.m. přírodní rezervace Jelení 
lázeň. Její plocha bude nyní více 
než  dvojnásobná.  Předmětem 
ochrany tamního území je hřebe-
nové rašeliniště typu vrchoviště 
s  ohroženou  charakteristickou 
flórou, faunou a typickými raše-
linnými  jevy  s  přilehlým  lesem. 
Dále  bude  změna  na  území 
Lázní  Bělohrad  v  katastrálním 
území Hřídelec. Tam  je  zvláště 
chráněna přírodní památka Hří-
delecká Hůra a ze schváleného 
plánu péče o toto území  vyply-
nula nutnost nově vymezit  jeho 
hranice.  Předmětem  ochrany 
je  tamní  geologická  lokalita 
s výskytem vzácnějších nerostů 
a přilehlých stepních luk s cha-
rakteristickou vegetací.

(rc)

Některé změny 
v ochraně 
vzácných území

Nejlepší tesaři se učí v Jaroměři
Učni tesaři ze Střední školy 
řemeslné se sídlem v Jaroměři 
přispěli ke skvělé reprezenta-
ci školství našeho kraje. Žáci 
Matěj Kindl a Miroslav Luňák 
zvítězili v lednové učňovské 
soutěži konané v Průmyslo-
vém paláci pražského Výsta-
viště pod patronací Cechu 
tesařů, klempířů a pokrývačů.

„Úkolem bylo vyrobit dle plánku 
tesařské kozy  v časovém limitu 
8  hodin.  Hodnotilo  se  opraco-
vání,  dodržení  časového  limi-
tu,  vzhled  výrobku  a    dodržení 
bezpečnosti práce. Následoval 
test  teoretických  znalostí  pro-
střednictvím  60  otázek  z  něk-
terých  odborných  předmětů. 
Naši úspěšní učni soutěžili pod 
pedagogickým dozorem učitele 
Ladislava Kubiase,“ uvedl  ředi-
tel školy Bořivoj Kreml.
„Střední  škola  řemesel  z  Jaro-
měře  zvítězila  v  celostátních 
soutěžích tohoto oboru již před-
tím čtyřikrát za sebou. To svěd-
čí o vysoké odborné úrovni výu-

ky  těchto oborů na  jmenované 
škole. Podpora soutěživosti žáků 
v  podobných  soutěžích  je  nej-
lepším způsobem, jak motivovat 
vztah žáků k řemeslu a pomáhat 

Jedním z úkolů soutěže byla výroba tesařských koz podle plánku v časovém limi-
tu 8 hodin. Hodnotilo se opracování, vzhled výrobku, dodržení stanoveného času  
a bezpečnosti práce.

tak mladým lidem k jejich sebe-
realizaci, “doplnil Zdeněk Kraus, 
radní  Královéhradeckého  kraje, 
který odpovídá za školství.

(to)

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ  
ZNÁ SVÉ „ČISTÉ OBCE“

Většina obcí se odpovědně věnuje třídění odpadů

Soutěž o „Čistou obec“ vyhlásil 
Krajský úřad Královéhradecké-
ho kraje ve spolupráci se spo-
lečností EKO-KOM, a.s., v rámci 
naplňování cílů plánu odpado-
vého hospodářství kraje a ve 
snaze motivovat obce ke zvýše-
ní účinnosti odděleného sběru 
využitelných a nebezpečných 
odpadů. Soutěž je součástí kraj-
ského projektu na podporu tří-
dění a recyklace odpadů „Čistá 
obec, čisté město, čistý kraj“.

Soutěžící  města  a  obce  byly 
rozděleny  do  dvou  kategorií: 
do pěti tisíc a nad pět tisíc oby-
vatel.  Soutěž  byla  vyhlášena 
na  období  roku  2006.  „Kritérii 
hodnocení  byly  celková  výtěž-
nost sběru papíru, plastů, skla, 
nápojového kartonu, nebezpeč-
ných  odpadů  a  elektroodpadu 
v přepočtu na jednoho obyvate-
le města či obce,“ řekl  vedou-
cí  oddělení  technické  ochrany 
životního  prostředí  krajského 
úřadu  Ing. Petr Uhlíř. Konečné 
pořadí  bylo  stanoveno  souč-
tem dílčích pořadí města/obce 
v jednotlivých komoditách.
Do soutěže o „Čistou obec“ se 
loni  zapojilo  320  obcí  a  měst 
Královéhradeckého kraje z cel-
kového počtu 448 obcí. „Jsem 
rád,  že  většina  obcí  v  kraji  se 
aktivně a odpovědně věnuje tří-
dění odpadů, realizuje osvětové 
a vzdělávací akce pro své obča-
ny,  čímž  jim  umožňuje  chránit 
přírodu  pro  další  generace,“ 
řekl  hejtman  Královéhradecké-
ho kraje Ing. Pavel Bradík.

V hodnocení krajů ve sběru tří-
děného odpadu za rok 2006 se 
Královéhradecký kraj umístil na 
třetím  místě,  hned  za  Hlavním 
městem  Prahou  a  Plzeňským 
krajem.  Průměrné  množství 
vytříděného  odpadu  na  jedno-
ho obyvatele a rok je 32 kg (bez 
kovů).
Vítězství  v  kategorii  nad  5000 
obyvatel získalo město Jaroměř. 
„Těší mě, že naše město získá-
vá  další  ocenění  za  svou  čin-
nost  v  oblasti  třídění  odpadů. 
V  loňském  roce  jsme se umís-
tili na třetím místě v republikové 
soutěži  společnosti EKO-KOM 
o  „Křišťálovou  popelnici“.  Zís-
kání  titulu  „Čistá  obec“  za  rok 
2006  v  soutěži  měst  Králové-
hradeckého  kraje  je  pro  naše 
město  další  motivací  pro  zlep-
šování  odpadového  hospodář-
ství města,“ uvedl starosta měs-
ta Jaroměř Ing. Jiří Klepsa.
Vítězství  v  kategorii  do  5000 
obyvatel  získal  městys  Nový 
Hrádek.  „Pro  občany  městysu 
i mě samotného je získání titulu 
„Čistá  obec“  velkou  odměnou 
za  naši  společnou  práci.  Od 
roku 2003, kdy jsme se zapojili 
do systému EKO-KOM se nám 
stále daří ročně zvyšovat výtěž-
nost na obyvatele zhruba o 100 
%. Prostředky, které získáváme 
z  tohoto  systému,  opět  inves-
tujeme  do  nákupu  kontejnerů 
a  informování  občanů  o  pro-
blematice třídění odpadů,“ nám 
sdělil    novohrádecký  starosta 
Vladimír Říha.

„Chceme, aby zaměstnanci úřadu 
sloužili  lidem  co  nejlépe:  pouze 
odbornost  dnes  zdaleka  nesta-
čí.  Najatí  „herci“  mohli  nejlépe 
zjistit,  jak se občané při kontaktu 
s našimi lidmi cítí. Ukázalo se, že 
spoustu věcí je třeba vylepšit. Cel-
kově nás výsledek výzkumu velmi 
příjemně překvapil,“ řekla ředitelka 
krajského úřadu Ivana Křečková.

Tajní žadatelé se například ptali, 
kde by mohli získat podrobnosti 
o  veřejných  zakázkách,  zda  je 
možné  přispívat  do  krajského 
zpravodaje  či  kde  jsou  v  kra-
ji  parcely  vhodné  pro  stavbu 
rodinného domku.

Průzkum probíhal ve dvou kolech. 
Celkem proběhlo přes 400 kon-
taktů, ve kterých byli zaměstnan-
ci  krajského  úřadu  hodnoceni. 
Někteří  tak  čelili  zkoušení  více 
než jednou. 
„Hodnotila se formulace pozdra-
vu,  soustředěnost  při  vyřizování 

dotazu,  přímý  pohled  či  výraz 
tváře zaměstnance při řešení pro-
blému  občana.  Test  se  zaměřil 
také  na  ohleduplnost,  zdvořilost 
či  nekonfliktnost.  Zaměstnan-
ci  odborů  úřadu  při  hodnocení 
těchto kritérií neklesli pod 70 pro-
cent. Často však podle výsledků 
testu vyřešili problém lépe než na 
90  procent,“  upřesnila  ředitelka 
Ivana Křečková.

Kromě přímého kontaktu s úřed-
níky se testovaly také reakce při 
telefonickém  spojení.  Při  telefo-
nickém  kontaktu  by  měl  volající 
přesně vědět s kým mluví a z jaké 
části úřadu  je. Na svůj dotaz by 
měl  dostat  vyčerpávající  odpo-
vědi, které maximálně odpoví na 
jeho dotaz. Při telefonických tes-
tech se mimo jiné sledovalo, koli-
krát telefon zazvoní, než jej někdo 
na úřadu zvedne: nejčastěji tele-
fon  na  krajském  úřadě  zazvoní 
nejvýš dvakrát.

(dio)

Místostarosta Jaroměře František Vrabec přebírá poukaz na finanční částku v hod-
notě 80 000 Kč od RNDr. Martiny Vrbové, ředitelky oddělení využití odpadů společ-
nosti EKO-KOM, a.s.

Pořadí na prvních třech místech v kategorii 
do pěti tisíc obyvatel je následující:

1.  místo Nový Hrádek, starosta Vladimír Říha 
odměna 80 000 Kč, 9 kontejnerů na tříděný sběr

2.  místo Voděrady, starosta Josef Šmída 
odměna 40 000 Kč, 6 kontejnerů na tříděný sběr

3.  místo Česká Čermná, starostka Eva Smažíková 
odměna 20 000 Kč, 3 kontejnery na tříděný sběr

Pořadí na prvních třech místech v kategorii 
nad pět tisíc obyvatel:

1.  místo Jaroměř, starosta Ing. Jiří Klepsa 
odměna 80 000 Kč, 9 kontejnerů na tříděný sběr

2.  místo Úpice, starostka Ing. Ilja Beránková 
odměna 40 000 Kč, 6 kontejnerů na tříděný sběr

3.  místo Dvůr Králové nad Labem, starosta Daniel Lukeš 
odměna 20 000 Kč, 3 kontejnery na tříděný sběr

Celkové pořadí naleznete na internetových stránkách projektu 
www.cistykraj.cz

Lenka Bacovská
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Nejvýznamnější investice v kraji
ku ankety má mimo jiné situace 
na  trhu  práce,  se  kterou  přímo 
souvisí  otázka  přílivu  velkých 
investic. Rychnovsko má z toho-
to pohledu veliké štěstí, protože 
právě  tam  probíhá  v  současné 
době největší investice v rozvoji 
průmyslové  výroby  realizovaná 
v souvislosti s rozvojem závodu 
Škoda  Auto  a.s.  Příliv  mnoha 
miliard  do  regionu  se  nemohl 
neodrazit  i  na  celkové  náladě 
obyvatel  regionu.  Tato  situace 
se  bude  ještě  zlepšovat,  neboť 

významná  část  finančních  pro-
středků určených na rozvoj dal-
ší  infrastruktury  přinese  další 
zlepšení.  Oprava  komunikací, 
modernizace  škol,  zdravotnictví 
a  výstavba  nových  bytů  z  větší 
části  přinese  další  prospěch 
většině  obyvatel  regionu,  nejen 
Škodě Auto a.s. 
Právě  automobilový  průmysl  je 
jedním z odvětví, ke kterému se 
váže  největší  míra  tzv.  multipli-
kačních efektů. Znamená to, že 
jeho rozvoj přináší rozvoj dalších 

oblastí, ať již ve výrobě, službách 
nebo  i dalších oblastech  života 
dotčeného  regionu.  V  letošním 
roce  bude  cílem  Královéhra-
deckého kraje  zahájit 80 až 90 
%  všech  staveb,  na  něž    kraj 
získal státní dotaci právě v rámci 
rozvoje  strategické  průmyslové 
zóny Solnice-Kvasiny. Z celkové 
částky 731,5 mil. Kč schválené 
pro  letošní  rok  bude  uvolněno 
z  rozpočtu  kraje  139  mil.  Kč. 
Zbývající část hradí stát. Do kon-
ce loňského roku  již bylo z roz-

počtu státu proinvestováno 230 
mil. Kč  a  z prostředků Králové-
hradeckého kraje 35 mil. Kč. 
I  když  se  Trutnovsko  v  anketě 
umístilo  mezi  nejhoršími  místy 
k  životu  v  Česku,  blýská  se  na 
lepší  časy.  V  současné  době 
je  projednán  projekt  Škody 
Auto  a.s.  na  rozvoj  závodu  ve 
Vrchlabí.  Jak  ukazují  zkušenosti 
z Rychnovska, v případě, že se 
tuto  investici  podaří  realizovat, 
situace  na  Trutnovsku  se  jistě 
rychle  zlepší.  Královéhradec-

ký  kraj  by  tak  výrazně  postou-
pil  v  žebříčku krajů  v  rámci ČR 
hned  v  několika  oblastech,  ale 
co  je  podstatné,  že  i  občané 
kraje by měli další důvod ke spo-
kojenosti s životem v tomto kraji. 
Proto si držme palce, ať se  tak 
stane  a  i  Trutnovsko  se  v  něk-
terých z příštích anket umístí na 
předních místech v ČR.

Helmut Dohnálek,
1. náměstek hejtmana 

Královéhradeckého kraje

Všechny úředníky Krajského 
úřadu Královéhradeckého kra-
je najdou lidé od konce letoš-
ního roku na jednom místě: 
v budovách Regiocentra Nové-
ho pivovaru v Hradci Králové. 
Krajský úřad dnes sídlí v kraj-
ském městě ve Wonkově ulici, 
v pronajatých prostorách v ZVU 
na Pražské ulici a v pronaja-
tých kancelářích Kongresového 
centra Aldis. O umístění všech 
více než 350 zaměstnanců úřa-
du na novou a jedinou adresu 
do Nového pivovaru již jedna-
li krajští zastupitelé a radní.  
Ti s tímto návrhem již souhlasili.

„Přesunutí  celého  úřadu  pod 
jednu  střechu  bylo  také  jedním 
z důvodů, proč jsme se do pro-
jektu rekonstrukce bývalého krá-
lovéhradeckého  pivovaru  pus-
tili.  Umístění  úřadu  na  jedinou 
adresu  přinese  výhodu  obča-

V Novém pivovaru najdou lidé 
všechny úředníky kraje

nům, kteří si na kraji vyřizují své 
záležitosti,“ řekl královéhradecký 
hejtman Pavel Bradík.

Díky  stěhování  krajského  úřadu 
do Nového pivovaru bude moci 
proběhnout  také  směna  nemo-
vitostí  mezi  krajem  a  státem.  
Za  budovu  svého  dosavadní-
ho sídla by měl kraj získat areál 
bývalé  interní  a  kožní  kliniky  na 
Pospíšilově třídě a budovu králo-
véhradeckého úřadu práce. Ten-
to úřad se do uvolněné budovy 
ve Wonkově ulici přemístí.

V bývalé  klinice chce  kraj  zřídit 
léčebnu  dlouhodobě  nemoc-
ných.  Náklady  na  drobné  úpra-
vy  nemocničních  prostor  se 
odhadují  v  řádech  statisíců 
korun. Pokud převod areálu nic 
nezkomplikuje,  mělo  by  začít 
do  půl  roku  sloužit  prvních  
třicet  lůžek.  Postupně  by  se 

měl počet lůžek léčebny rozrůst 
na  zhruba  padesát.  Prostory 
v budově úřadu práce chce kraj 
pronajmout. 
Rekonstrukce  bývalého  pivova-
ru  v  současné  době  významně 
pokročila.  Jednou  z  jejích nejvi-

ditelnějších částí  je dokončová-
ní hrubé stavby objektu, ve kte-
rém  budou  umístěny  podzemní 
garáže, sál zastupitelstva a kraj-
ský úřad na třídě ČSA.

Nádvoří  
pivovaru bude 
hostit koncerty 
či divadelní 
představení

Z RegioCentra Nový pivovar 
v Hradci Králové si lidé nebudou 
odnášet jen úřední dokumenty 
či zápočty z předmětů kated-
ry výtvarné kultury hradecké 
univerzity. Na nádvoří Nového 
pivovaru budou moci návštěv-
níci zhlédnout také divadelní 
představení,  koncerty či nakou-
pit zboží lidových řemeslníků 
a trhovců. Víceúčelové využití 
nádvoří pro pořádání kulturních 
či společenských akcí umožní 
změna projektu stavby, který 
s touto náplní dosud nepočítal.

S tím již souhlasili také krajští zastu-
pitelé. Na ploše nádvoří Nového 
pivovaru stavbaři připraví ukotvení 
pro  koncertní  a  divadelní  pódia, 
vznikne místnost pro režii a orga-
nizátory akcí či sociální zázemí pro 
vystupující a pro diváky.

„Nové nádvoří nabídne velice pří-
hodný prostor, kterému chceme 
vdechnout také kulturní atmosfé-
ru. Tu by měl udržovat pravidel-
ný program, který by do Nového 
pivovaru lákal turisty či návštěv-
níky po celý rok. Nový městský 
areál by tak neměl sloužit jen 
lidem, kteří potřebují vyřídit úřed-
ní  záležitosti ve firmách či insti-
tucích. Návštěvníci by si mohli 
z Nového pivovaru odnést také 
výjimečné zážitky,“  řekl  králové-
hradecký hejtman Pavel Bradík.

Nádvoří  bude  možné  na  určitou 
dobu během divadelních předsta-
vení či koncertů uzavřít, pokud by 
na něm probíhaly kulturní akce, na 
kterých by se vybíralo vstupné.

RegioCentrum Nový pivovar mají 
vedle Krajského úřadu Králové-
hradeckého  kraje  využívat  také 
katedra  výtvarné kultury Univer-
zity  Hradec  Králové,  regionální 
instituce spolupracující s Evrop-
skou  unií  či  soukromé  firmy. 
V  budovách  Nového  pivovaru 
se počítá také například s galerií 
soch Vladimíra Preclíka či funkč-
ním minipivovarem. Garáže pod 
plochou nádvoří nabídnou přes 
čtyři stovky parkovacích míst pro 
návštěvníky areálu či veřejnost.

(dio)

Výroční ceny Mosty 2006 za 
mimořádný přínos ke zlep-
šení života lidí s handicapem 
byly slavnostně předány 27. 
února v královéhradeckém 
kongresovém centru Aldis.  
Ceny tradičně uděluje Národ-
ní rada zdravotně postižených 
ČR (dále NRZP), záštitu nad 
akcí převzala prv-
ní dáma republiky 
Livie Klausová. 
O získání cen usi-
lovalo 92 projek-
tů, což je o 25 více 
než v předchozím 
roce. 

V kategorii  veřejné 
správy získala oce-
nění pražská policie 
za  projekt  komuni-
kace s neslyšícími. 
Umožňuje  neslyší-
cím  lidem  komuni-
kovat  s  operačním 
střediskem  policie 
prostřednictv ím 
textových  zpráv. 
Pražští  policisté 

Opočenská 
porodnice 
přerušila  
provoz
Vinou chybných kroků býva-
lého vedení Oblastní nemoc-
nice Náchod postihlo od  
1. dubna porodnici v Opočně 
dočasné uzavření gynekolo-
gicko-porodnického oddělení. 
Ambulantní výkony a zákroky 
s krátkou dobou hospitali-
zace však zůstávají zacho-
vány. Ženy v době uzavření 
opočenské porodnice mohou 
rodit v opravené porodnici 
v Náchodě. 

„Opočnu  akutně  chybí  gyne-
kologové  a  pediatři.  K  odvolání 
ředitele  Šimurdy  došlo  příliš 
pozdě,“  uvedl  k  situaci  člen 
nového představenstva náchod-
ské  nemocnice  a  senátor  Petr 
Pakosta.
Zmíněné  omezení  provozu  je 
dočasné.  Vedení  náchodské 
nemocnice chce do června buď 
nalézt chybějící specialisty, nebo 
zvážit možnost nabídnout oddě-
lení k privatizaci. Podle náměst-
ka  hejtmana  zodpovědného  za 
zdravotnictví  v  kraji  Rostislava 
Všetečky    zdravotnický  holding 
a Královéhradecký kraj  i nadále 
se  zachováním  zdravotní  péče 
v Opočně počítají.
Vedení  náchodské  nemocnice 
se  změnilo  letos  v  únoru,  když 
nadřízený Zdravotnický holding 
Královéhradeckého kraje odvo-
lal  představenstvo  náchodské 
nemocnice.  Nově  zvolení  čle-
nové  představenstva  odvolali 
z  funkce  ředitele  nemocnice 
Josefa Šimurdu, kterého dočas-
ně nahradil Miroslav Švábl. 
Náchodská  nemocnice,  pod 
kterou spadají  také nemocnice 
v Opočně a Broumově, má 800 
lůžek  a  zaměstnává  přibližně 
1050 lidí. Zdravotnický holding 
Královéhradeckého  kraje,  kte-
rý  funguje  od  roku  2004,  řídí 
nemocnice  v  Náchodě,  Trut-
nově,  Jičíně,  Rychnově  nad 
Kněžnou  a  Dvoře  Králové  nad 
Labem. Holding nyní disponuje 
v  nemocnicích  asi  1700  lůžky. 
Hodnota jeho majetku činí čtyři 
miliardy korun a pracuje v něm 
přibližně 3000 lidí.

Lukáš Pochylý

Velmi dobře vyznělo pro  
Královéhradecký kraj porov-
nání celkové kvality života 
v bývalých okresech, které při-
pravila MF Dnes (vydání 21. 3. 
2007). Rychnovsko se umís-
tilo dokonce na druhém mís-
tě v republice. Výborně vyšlo 
z hodnocení padesáti ukaza-
telů. Naopak Trutnovsko patří 
mezi sedmasedmdesáti okre-
sy mezi dvacet nejhorších.

Nepopiratelný  podíl  na  výsled-

Udílení cen Mosty hostil náš kraj
O získání cen usilovalo 92 projektů, což je o 25 více než loni

původně plánovali projekt pouze 
pro obyvatele Prahy, ale službu  
využívají  neslyšící  z  celé  České 
republiky. 

V kategorii nestátních organiza-
cí se umístilo vinařství Galant za 
etikety s Braillovým písmem. Tak-
zvanou zvláštní cenu si z Hradce 

Králové odvezla společnost Otto 
Bock ČR za speciální protetické 
vybavení.  "Je  vidět,  že  lidé mají 
o  tyto  projekty  zájem  a  chtějí 
něco  dělat  pro  osoby  se  zdra-
votním  postižením,"  řekl  novi-
nářům  předseda  NRZP  Václav 
Krása. Podle něj by pořadatelé 
soutěže v dalších ročnících uví-

Záběr na pokračující rekonstrukci areálu Regiocentrum Nový pivovar

tali  více  systémových  projektů 
a ne pouze jednotlivců. 
Loni  mezi veřejnými institucemi 
zvítězil  Královéhradecký  kraj  za  
projekt  osobní  asistence  pro 
těžce  zdravotně  postižené  děti 
studující  ve  speciálních  ško-
lách.  Národní  rada  zdravotně 
postižených  ČR  vznikla  v  roce 

2000,  nyní 
sdružuje  stov-
ku  členských 
organizací,  jež 
zastupují  téměř 
300  000  obča-
nů  se  zdravot-
ním  postižením. 
Ceny Mosty byly 
letos  uděleny  již 
počtvrté.  Jsou 
určeny  těm,  kte-
ří  významným 
způsobem a nad 
rámec  svých 
povinností  při-
spěli ke zlepšení 
postavení  obča-
nů se zdravotním 
postižením. 

(lh)Společné foto s první dámou Livií Klausovou a hejtmanem Královéhradeckého kraje Pavlem Bradíkem
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Objektivem z návštěvy prezidenta ČR  
Václava Klause v Královéhradeckém kraji

Fotografovali Vladimír Mlynárčik a Magda Vlčková

Na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje prezidentský pár přivítali chlebem a solí.

O houslích, houslařství i svém rodu vyprávěl prezidentovi královéhradecký houslař 
Tomáš Pilař přímo ve své dílně.

Klavírní koncert Ludwiga 
van Beethovena zahrála 
prezidentskému páru  
a dalším divákům  
klavíristka Irina Kondratěnko.  
Filharmonii Hradec Králové 
řídil dirigent Andreas  
Sebastian Weiser.

Náměstí ve Dvoře Králové nad Labem zcela zaplnili lidé, kteří se mohli prezidenta 
stojícího na pódiu ptát.

Servalí samička Mona Lisa ze ZOO ve Dvoře Králové nad Labem je prvním zvířetem, 
které prezident Klaus pokřtil.

V Lázních Bělohrad diskutoval prezident s obyvateli města i lázeňskými hosty. V disku-
si jej doplňovali královéhradecký hejtman Pavel Bradík (vlevo) a bělohradský starosta 
Pavel Šubr (vpravo).

V Hořicích u Masarykovy věže samostatnosti se s prezidentem a starostou Ivanem 
Doležalem setkali také tamní skauti.

Beseda s obyvateli Kopidlna proběhla na nádvoří tamního zámku, ve kterém sídlí 
Střední zahradnická škola.

V Kvasinách prezident nastoupil do automobilu Škoda Roomster.

V Polici nad Metují si prezident prohlédl také tamní Muzeum stavebnice Merkur.

V broumovském klášteře s královéhradeckým biskupem Dominikem Dukou, poslankyní 
Zdeňkou Horníkovou a starostkou Broumova Libuší Růčkovou.

Vzpomínka na setkání s prezidentem.

Královéhradecký hejtman Pavel Bradík daroval prezidentovi na krajském úřadu vam-
bereckou krajku a náramkové hodinky vyrobené v Novém Městě nad Metují.

První zastávkou prezidenta republiky Václava Klause a paní Livie Klausové na pra-
covní cestě Královéhradeckým krajem byl Chlumec nad Cidlinou. Před Klicperovým 
domem jej uvítal hejtman Královéhradeckého kraje Pavel Bradík, chlumecký starosta 
Miroslav Uchytil a stovky tamních obyvatel.

Cesta prezidenta republiky  
a paní Livie Klausové po kraji

Úterý:
Chlumec nad Cidlinou

Hradec Králové

Středa:
Dvůr Králové nad Labem

Hořice
Lázně Bělohrad

Nová Paka
Kopidlno
Dětenice

Čtvrtek:
Kvasiny
Náchod

Police nad Metují
Broumov
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Moje rodná vesnička Osice 
na Hradecku, kde jsem strá-
vila své dětství a absolvovala 
základní školu, je pořád v mé 
mysli a vzpomínkách na krás-
né období dětství a raného 
mládí. Měla jsem štěstí na 
kantory, kteří mě učili a vště-
povali  lásku k rodné zemi 
(dnes velmi opomíjená sku-
tečnost), lásku k literatuře 
a obrovskému odkazu našich 
předků.

Osičtí byli  vždy hrdi na své kva-
litní  kantory  nejen  v  minulosti. 
Jedním  z  nich  byl  v  18.  století  
i  otec    skladatele  hudby  naší 
hymny  Dominik  Škroup.  Byli 
však pyšní  i na  žáky své školy. 
Mezi  ně  patřil  právě  skladatel 
naší  národní  hymny    František 
Škroup.
Dnes  se  obecní  úřad  potýká, 
tak  jako  mnoho  jiných,  s  nedo-

statkem  financí.  U  tak  malé 
obce  není  jednoduché  finanč-
ně  zabezpečit obecní  vodovod, 
plynovod a mnoho dalších věcí. 
Staly  se  prioritou  pro  občany, 
pro  jejich  spokojenější  a  kvalit-
nější život, ale nezbývá už peněz 
na věci ducha a kultury.
Chátrající  budova    Škroupova 
domu, která v minulosti sloužila 
jako  kino,  kampelička,  stánek 
pro ochotnické divadlo, později 
i  pošta,  dnes  zeje  prázdnotou 
a  je  jen  smutnou  vzpomínkou. 
Obecní  úřad  podnikl  pouze 
nezbytné kroky k opravě střechy, 
ale na víc mu nezbyly peníze.
Nadace  Františka  Škroupa  je 
založena,  ale  na  jejím  kontě  je 
velmi málo prostředků k záchra-
ně kulturního stánku.
Přesto  Osičtí    stále  udržují  tra-
dici  a  pokračují  v  Škroupových 
oslavách. Mohu říci, že se jim to 
daří velmi dobře. Obrovské úsilí 

Škroupův dům byl postaven ze sbírky občanů jako hold skladateli v roce 1928. Unikátní stavba sloužila vzdělávacímu a divadel-
nímu spolku Škroup  až do roku 1951. V současné době je objekt značně zchátralý a na jeho rekonstrukci byl založen v roce 
2000 nadační fond.

Aby se stal Škroupův dům opět důstojným stánkem!

Anketa mezi krajskými 
zastupiteli

Na kulturu není nikdy dost peněz

POZVÁNKA NA FILMOVOU  SOUTĚŽ
Zveme  vás  na  Krajskou  soutěž 
amatérských filmů, kterou  pořá-
dají    Středisko  amatérské  kul-
tury  IMPULS  v  Hradci  Králové 
a  Východočeské  volné  sdružení 
pro amatérský film a video. Bude 
se  konat  o  víkendu    12.  a  13. 
května  2007    v  Country  clubu 
Lucie na Novém Hradci Králové. 

Soutěž  je  určena  pro  všechny 
autory  Královéhradeckého  kraje, 
členy  sdružení  i  autory  z  jiných 
míst  České  republiky,  kteří  nám 
svůj snímek přihlásí.
Soutěží se v kategoriích - doku-
menty,  reportáže  a  publicistika, 
hrané,  animované  a  experimen-
tální snímky a poslední kategorie 

je určena snímkům žáků základ-
ních  a  studentů  středních  škol. 
Přijímají se nosiče VHS, SVHS, 
mini DV  a DVD.  
Soutěžní  snímky hodnotí odbor-
ná porota sestavená z filmových 
profesionálů, kteří o jejich úrovni 
budou s autory hovořit na rozbo-
rovém  semináři.  V  jednotlivých 

kategoriích  udělí 1., 2.  a 3. cenu 
a čestná uznání. 
Cenu věnovanou hejtmanem Krá-
lovéhradeckého kraje získá autor 
nejlepšího snímku soutěže. Dále 
bude udělena Cena Petra Primy 
za kameru a Cena SONY ELVIA 
PRO  za  zajímavý  tvůrčí  počin 
a  Cena  diváka.  Snímky,  které 

projdou  předvýběrem  pro  celo-
státní kolo budou Královéhradec-
ký kraj reprezentovat v Celostátní 
soutěži amatérských filmů  8. - 9. 
června 2007 v Ústí nad Orlicí. 
Rádi uvítáme soutěžící autory, ale 
také diváky, kteří se o amatérský 
film zajímají   nebo sami s filmová-
ním začínají a zatím se neodvažují 

„nést svou kůži na trh“. Zhlédnutí 
soutěžních snímků pro ně může 
být  vítanou inspirací „jak na to“. 

Propozice a přihlášku najdete 
na www.impulshk.cz

Jarmila Šlaisová, 
ředitelka Impulsu

V plném proudu jsou přípravy na 43. ročník festiva-
lu dechových orchestrů KOLETOVA RTYNĚ 2007, 
který proběhne poslední květnový víkend ve Rtyni 
v Podkrkonoší v přírodním areálu Na Rychtě. Pro 
letošní a následující roky se pro organizátory v boji 
s počasím stala velkou devizou nová sportovní hala 
Orlovna, která byla postavena přímo na 
náměstí. Ta se po drobných úpra-
vách může přeměnit na velmi 
příjemný  kulturní  stánek, 
o  čemž  se  milovníci 
hudby  a  tance  měli 
možnost  přesvědčit 
letošní  zimu,  kdy 
se  zde  uskutečnil 
Vánoční  koncert 
Koletovy  hornické 
hudby,  ples  Orlů 
a  řada  dalších  kul-
turních akcí.

Právě  v  této  hale  bude 
v sobotu 26. května festival 
zahájen  koncertem  Koletovy 
hornické hudby. Jako hosté vystoupí 
Marta Kubišová a Vladimír Popelka. Po slav-
nostním  koncertě  bude  následovat  taneční  zába-
va slovácké krojované kapely Straňanka. V neděli 
dopoledne zahrají mládežnické orchestry z Police 
nad Metují a z Chlumce nad Cidlinou promenádní 
koncert na náměstí a odpoledne pak začne hlavní 
program v areálu Na Rychtě. Nejdříve se představí 

jednotlivé orchestry, mezi jinými i Dechový orchestr 
města Hradec Králové s  jubilantem Josefem Mar-
šíkem,  a  na  závěr,  jako  již  tradičně,  spolu  zahrají 
všichni účastníci festivalu společný koncert.  Hosty 
nedělního odpoledne budou potomci Karla Vacka, 
Jaromíra Vejvody a Josefa Poncara. V duchu těch-

to slavných českých skladatelů je vybrán 
repertoár  právě  pro  závěrečný 

monstrkoncert.  Pořadatelé 
věří, že na své si přijdou jak 

milovníci  tradiční  české 
dechovky, tak příznivci 

moderní hudby.

Festival  je pořádán 
pod  záštitou  Rady 
Krá lovéhradec -
kého  kraje  s  pod-

porou  Ministerstva 
kultury  ČR,  Města 

Rtyně  v  Podkrkono-
ší,  Ochranného  svazu 

autorů,  Českého  hudeb-
ního  fondu  a  dalších  partnerů 

a sponzorů. Mediálním partnerem je 
Český rozhlas Hradec Králové.

Veškeré  informace  týkající  se  festivalu  získáte  na 
tel. čísle 499 787 014 nebo dotazem na e-mailové 
adrese: kultura@mestortyne.cz.

Michal Vlček

zapálených  obyvatel    a  obecního 
úřadu obce je tak vidět.
Budova školy, která má obrovskou 
tradici,  je  toho  zářným  dokladem. 
Škoda  jen,  že  u  ní  stojící  pomník 
Františka Škroupa je bez busty skla-
datele – byla totiž ukradena.
Pokud si mohu dovolit apelovat na 
ty, kterým něco říká národní hrdost, 
pomozte  prosím,  alespoň  malou 
částkou.  Škroupův dům by byl zno-
vu důstojným stánkem pro Škroupo-
vy    slavnosti  i  pro obnovení  tradic, 
které v Osicích byly od nepaměti.
Blanka Fišerová, Hradec Králové

Pozn. redakce: 
Chcete-li pomoci, kontaktujte 
NADAČNÍ FOND FRANTIŠKA 
ŠKROUPA, Osice 36, 503 26 
Osice nebo případné příspěvky 
zasílejte na konto určené k tomu-
to účelu a zřízené u České spoři-
telny v Hradci Králové s číslem 
1084844319/0800.

Královéhradecký  kraj  podporuje 
formou  grantů  v  řádech  milionů 
Kč  obnovu  památkového  fondu 
a  v  řádech  statisíců  korun  pub-
likační  a  literární  činnost  a  další 
profesionální  i amatérské kulturní 
aktivity.  Letos  také  zaštiťuje  dva-
cet kulturních akcí, na něž věnuje 
více jak 2 miliony korun. 

Která oblast kultury v našem 
kraji by měla být především 
podporována?

PETR KUBÁT 
(Volba pro kraj): 
Kraj  by  měl  podporovat  takové 
kulturní akce, které osloví co nej-
více obyvatel. Mám na mysli  kul-
turní události, které kromě zábavy  
zároveň   propagují    i  královéhra-
decký    region.  K  tomu    by  bylo 
potřeba  stanovit  jasná  pravidla 
a  priority  pro  přidělování  grantů, 
dotací  a  darů,  aby  peníze  smě-
řující  do  kultury  byly  přidělovány 
pokud možno objektivně.

JAN MICHÁLEK 
(ODS): 
Kulturní aktivity  jsou mnohotvárné 

a nelze preferovat určitou oblast.  
Myslím,  že  je  třeba  podporovat 
kvalitní  kulturní  projekty  s  regio-
nální působností. Tedy spíše, než 
jejich zaměření,  je  třeba hodnotit 
jejich  tradici,  počet  návštěvníků, 
perspektivu. V publikační činnosti 
by měli mít prioritu naši regionál-
ní autoři a publikace vztahující se 
k našemu kraji. Při obnově památ-
kového  fondu  především  rekon-
strukce  památkově  chráněných 
církevních  i  světských  staveb  na 
celém území kraje.

JAN VANÍK 
(KSČM): 
Podpora kultury by měla být roz-
dělována rovnoměrně, hlavně  na 
památky,  které  slouží  širokému 
okruhu obyvatel kraje a ne pouze 
úzké skupině. Kraj by měl přede-
vším  podporovat  kulturní  akce 
místní,  na  něž  místní  nebo  regi-
onální  samosprávy  nemají  dost 
finančních prostředků.  

JAN REGNER 
(SNK): 
Pokud  budu  hovořit  za  svou 
osobu,  tak bych se plně přihlásil 

k podpoře amatérských kulturních 
aktivit,  neb  jsem  toho názoru,  že 
je daleko prospěšnější pokud se 
lidé dokáží sami pobavit a nepod-
lehnou různým televizním seriálům 
nevalné  kvality.  Dále  bych  plně 
podpořil  granty  na  obnovu  kul-
turních  památek,  které  do  naší 
krajiny rozhodně patří a je třeba je 
zachovat. Jako politik bych se při-
mluvil za revitalizaci Kuksu.

KAREL KLÍMA 
(KDU-ČSL): 
Královéhradecký  kraj  je  bohatý 
především různorodostí kulturních 
aktivit.  Za  větší  pozornost  jistě 
stojí existující amatérské  divadelní 
a hudební tělesa nebo výtvarníci. 
To jsou oblasti, které dnes stojí ve 
stínu velkých vizí o  převzetí areálu 
Kuks do správy kraje.   Kraj musí 
najít  sílu na změnu svého chování 
a obrátit upadající   křivku finanč-
ních podpor do  kultury  a přede-
vším do oblasti památkové péče.  
Pomoc kulturnímu rozvoji kraje se  
musí stát předvídatelnou ve svém 
směru, finančním objemu i čase. 

(lh)

KOLETOVA 
RTYNĚ 2007
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Projekt s názvem „Poskytová-
ní potřebné příhraniční pomo-
ci podnikatelům – 5P“ se stal 
historií. Jednalo se však o vel-
mi významnou událost, ze 
které se bude ještě dlouhou 
dobu čerpat.

V létě roku 2004 jsem se sešel 
se zástupkyněmi nadace „Dob-
rý soused“, která měla k dispo-
zici  velmi  úspěšný  projekt  rea-
lizovaný v belgickém pohraničí. 
Začaly  přípravy  pro  realizaci 
v  podmínkách  česko-polského 
pohraničí.  Po  zpracování  pod-
mínek nastal druhý krok, kterým 

byla  realizace.  K  realizaci  jsou 
potřebné  finance.  Za  podpo-
ry  přednosty  Okresního  úřadu 
v  Kłodzku  začaly  přípravy  na 
česko-polský zrcadlový projekt. 
Území pro financování z projek-
tů  INTERREG  IIIA  na  polské 
straně neodpovídá celému Dol-
noslezskému  vojevodství,  ale 
jakémusi  neexistujícímu  území 
bez jakékoliv organizační složky. 
Za významné pomoci Generál-
ního  konzula  ve Wroclavi  jsme 
se  mohli  setkat  s  představiteli 
Dolního  Slezska.  Sotva  jsme 
však  dostali  příslib  pokračová-
ní  v  jednání,  došlo  k  výměně 

dolnoslezského maršálka, k pří-
pravám na volby a nakonec ke 
zrušení  Generálního  konzulátu 
ve  Wroclavi.  Stručně  řeče-
no,  nepodařilo  se  nám  sehnat 
finance  na  polskou  část  pro-
jektu.  V  české  části  projektu 
se nám dařilo lépe. Podařilo se 
nám získat důvěru a  také  jsme 
získali podporu pro náš záměr. 
Velmi  pozitivní  roli  zde  sehráli 
představitelé  Královéhradecké-
ho  kraje,  kteří  projekt  finančně 
podpořili.  Záměr  prošel  Výbo-
rem pro regionální rozvoj, Radou 
kraje  a  nakonec  byl  schválen 
zastupiteli. Nastal okamžik, kdy 

bylo potřebné  rozhodnout,  zda 
čekat na polskou stranu. Vzhle-
dem k situaci bylo upuštěno od 
realizace  zrcadlového projektu. 
Vysvětlil  jsem svým partnerům, 
že  rozdílnost  přístupu  polské 
a české samosprávy na krajské 
úrovni je odlišný, ale to nebrání 
realizaci  ve  formě  partnerství. 
Přednosta  Okresního  úřadu 
v Kłodzku, jeho zmocněnec pro 
podnikatelské  záležitosti,  před-
seda  Průmyslové  a  obchodní 
komory  v  Kłodzku  a  zástupci 
dvou  neziskových  organizací 
podepsali  partnerskou  smlou-
vu  s  Regionální  hospodář-

skou komorou SVČ, která byla 
základním kamenem pro úspěš-
nou realizaci celého záměru. 
Realizace  projektu  na  české 
straně se zdařila. Dnes se pro-
jekt vyhodnocuje a činí se závě-
rečné kroky. Na poslední schůz-
ce českých a polských partnerů 
projektu 5P  však  zazněl  záměr 
na realizaci projektu v polském 
pohraničí.  Chtějí  úspěšnou 
realizaci  v  Královéhradeckém 
kraji  použít  jako  argument  při 
vyjednávání  s  místní  polskou 
samosprávou.  Zároveň  však 
chtějí  argumentovat  postojem 
královéhradeckých  zastupitelů, 

kteří  Regionální  hospodářské 
komoře  poskytli  několikamilio-
nový úvěr.
O  pomoci  podnikatelům  se 
hodně mluví. Není však mnoho 
příkladů úspěšné a smysluplné 
pomoci.  Královéhradecký  kraj 
společně  s  Regionální  hospo-
dářskou  komorou  předvedly, 
že  při  oboustranné  dobré  vůli 
je  možné  zrealizovat  i  projekt, 
jehož objem v rozpočtu přesáhl 
osm milionů korun.
 

František Molík,
Regionální hospodářská 

komora Náchod

Krajská samospráva a pomoc podnikatelům

Začalo to tím, že jsme chtěli 
pracovat na nějakém zahra-
ničním projektu. Napadlo nás 
namalovat sto padesát metrů 
dlouhý obraz na téma Evropa 
tak, aby každých deset metrů  
nakreslila jiná škola z jiné země. 
Což znamenalo  sehnat patnáct 
škol z patnácti zemí. Věřte nebo 
nevěřte, podařilo se nám to.
 
Vyhledat školy v databázi aktivity 
eTwinning byla hračka. Horší bylo 
domlouvání a konkrétní  vyjedná-
vání se školami. Ale povedlo se 
nám  i  sehnat  peníze,  mikrobus, 
nezbytnou  150  metrů  dlouhou 
roli papíru. Pak jsme projeli  Evro-
pu od Estonska po Portugalsko. 

Malovali jsme  Evropu

Na vlastní kůži  jsme si vyzkouše-
li,  jak  se učí  ve čtrnácti  zemích, 
udiveně zjišťovali, že ve spoustě 
škol, především v  západní Evro-
pě,  se  neobědvá  a  nepřezouvá. 
Všude  jsme  se  cítili  jako  doma, 
zažili  jsme  spoustu  legrace,  sly-
šeli  jsme  zpívat  rumunského 
celníka  písničku  od  Karla  Gotta 
a viděli i Santa Klause na vánoční 
pláži v Portugalsku. 
Než  jsme  namalovali  celý  obraz 
uteklo 18 měsíců. Projeli jsme 15 
tisíc kilometrů a do projektu jsme 
zapojili přes 500 žáků z patnác-
ti  zemí.  Vyhodnoceni  jsme  byli 
jako  třetí  nejlepší  eTwinningový 
projekt v Česku a v únoru  jsme 
se dostali do čtveřice nejlepších 

projektů v celoevropské soutěži. 
Projekt jsme slavnostně zakončili 
27. února v Evropském parlamen-
tu v Bruselu, kde se setkalo přes 
120  žáků  a  učitelů  pracujících 
na projektu Eurodrawing.  Byl to 
zážitky nabitý projekt! Jak se nám 
vydařil  se  můžete    přesvědčit 
na  našich  stránkách  www.euro-
drawing.net . 
Projekt podpořil  také Královéhra-
decký kraj v rámci grantů na mezi-
národní  spolupráci  v  roce  2006 
a na cestu do Bruselu příspěvkem 
Rady kraje v roce 2007.

Zdeněk Heteš 
- ZŠ V Domcích Trutnov 

Václav Fišer 
- ZŠ Komenského Trutnov

Posledních deset metrů obrazu bylo domalováno v bruselské budově Evropského parlamentu.

Pod záštitou hejtmana Králo-
véhradeckého kraje Ing. Pav-
la Bradíka se letošní 9. ročník 
originální záchranářské akce 
Helimed (dříve pod názvem 
Air Ambulance) uskuteč-
ní v pátek 18. května a s ní 
spojený letecký den Helicop-
ter Show 2007, určený pro 
širokou veřejnost, proběhne 
v sobotu 19. května od 9 do 
17 hod. na královéhradeckém 
letišti.
 
Své  umění  při  leteckých  ukáz-
kách a v simulovaných záchran-
ných  akcích  zde  v  těsné  spo-
lupráci  budou  prezentovat 
všechny  složky  integrovaného 
záchranného  systému  -  pro-
fesionální  pracovníci  zdravot-

Záchranáři se v květnu  
představí na letišti

nických  záchranných  služeb, 
letečtí  provozovatelé  Lékařské 
záchranné  služby,  dobrovolní 
záchranáři, členové Horské služ-
by a Českého červeného kříže, 
vodní  a  kynologičtí  záchranáři 
a  příslušníci  Policie,  Armády 
České  republiky  a  hasičských 
sborů.  
„Diváci se mohou těšit na atrak-
tivní  podívanou  při  ukázkách 
záchrany osob při hromadných 
nehodách,  požárech,  povod-
ních  a  zhlédnout  vrcholovou 
pilotáž více než 15 typů vrtulníků 
a 30 typů letadel, včetně akro-
batických  speciálů  a  malých 
dopravních  letadel.  Velmi  zají-
mavé  budou  jistě  i  ukázky  dis-
ciplín, které se létají na mistrov-
ství  světa  ve  vrtulovém  létání,“ 

zdůraznila  za  pořadatele  Ing.  
Daniela Havelková.   
Dále  organizátoři,  společnost 
Geminiport  s.r.o.  a  HEMS 
sdružení,  připravují  výstavu 
současné  a  historické  letecké 
techniky,  seskok  parašutistů, 
vyhlídkové  lety  po  celou  dobu 
sobotního  programu  a  atrak-
ce  pro  děti.  Více  informací 
naleznete v průběhu května na 
webových stránkách www.heli-
med.cz. 

(lh)

K naplnění zákona o sociálních 
službách budou nyní muset 
poskytovatelé sociálních služeb 
projít  inspekcí kvality. Králové-
hradecký kraj jim proto nabízí 
podporu v podobě evaluačních 
procesů. Projekt s názvem „Vzdě-
láváním poskytovatelů sociálních 
služeb v zavádění standardů kva-
lity sociálních služeb k funkční 
a efektivní Síti sociálních služeb 
Královéhradeckého kraje“ finan-
cuje Evropský sociální fond 
a státní rozpočet ČR. 

„Nyní po realizaci 81 řízených sebe-
hodnotících  procesů  s  následnou 
konzultací  v  zařízeních  sociálních 
služeb  pokračuje  projekt  etapou 
řízených  evaluačních  procesů. 

Připravit se na inspekci kvality!
Hodnotí se úroveň sociálních služeb

Vyškolení odborníci si před samot-
nou  návštěvou  prostudují  písem-
né  materiály  a  metodické  postupy 
organizace  a  při  návštěvě  přímo 
v zařízení zhodnotí, zda zařízení napl-
ňuje požadovaná kritéria standardů 
kvality  sociálních  služeb,“  vysvětlila 
koordinátorka projektu Alena Jírová. 
Hodnotící  projekt  podle  ní  potrvá 
do února 2008 a v jeho rámci bude 
v  zařízeních sociálních služeb Krá-
lovéhradeckého kraje uskutečněno 
na 150 evaluačních návštěv. 
„Evaluace  připravuje  zařízení  na 
inspekci  kvality.  Bude  tak  ještě 
možnost na rozpoznání nedostatků 
a jejich nápravu ještě před uskuteč-
něním inspekce,“ doplnil smysl této 
aktivity    Martin  Scháněl,  vedoucí 
odboru  sociálních  věcí  a  zdravot-

nictví. „Pokud poskytovatelé při eva-
luačních  návštěvách  splní  kritéria 
standardů kvality sociálních služeb, 
bude  jim  přiděleno  osvědčení 
o úspěšném absolvování evaluace,“ 
dodal.
Osvědčení  popisuje,  jak  služba 
naplňuje standardy podle požadav-
ků evaluačního procesu a je platné 
do uskutečnění první inspekce kvali-
ty služeb v daném zařízení, maximál-
ně však po dobu 3 let. 

Bližší informace o projektu, jeho 
aktivitách a souvisejících výstu-
pech můžete nalézt na webových 
stránkách www.khk-standardiza-
ce.org .
Kateřina Lichtenbergová
odborná asistentka projektu

MP Nástrojárna s.r.o. Nákup  strojů  a  zařízení  a  moderni-
zace výrobních prostor společnosti 
MP Nástrojárna s.r.o.

1 428 000 530 400

V.A.P.K., s.r.o. Stavební úpravy výrobních a sklado-
vých prostor spol. V.A.P.K., s.r.o.

1 400 000 520 000

NN Steel s.r.o. Nákup  laserového řezacího zařízení 
s použitím CO2

1 795 335 879 156

Název žadatele Název akce Výše schválené podpory  
z prostředků EU (Kč)

Výše schválené podpory 
z krajského rozpočtu (Kč)

Rozhodnuto o příjemcích podpory ze Společného regionálního operačního programu
Během listopadu, prosince 2006 a ledna 2007 proběhlo na území Královéhradeckého kraje 4. kolo výzvy do grantového schématu Společného regionálního 
operačního programu SROP v Opatření 1.1 Grantové schéma Podpora podnikání ve vybraných oblastech a 3. kolo výzvy v Podopatření 4.2.2 Grantové 
schéma na podporu modernizace a rozšíření ubytovacích kapacit v Královéhradeckém kraji.
V Grantovém schématu - Opatření 1.1 bylo přijato 5 projektů. V Grantovém schématu – Podpoření 4.2.2 bylo přijato 10 projektů. O podpořených projektech 
v rámci tohoto opatření rozhodlo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 29. března 2007. Na základě výsledků hodnocení technické a 
finanční kvality projektů rozhodlo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o tom, kterým projektům by měla být poskytnuta finanční podpora. 
Jde o následující projekty:

Opatření 1.1 - Grantové schéma Podpora podnikání ve vybraných oblastech

Bližší informace na www.kr-kralovehradecky.cz v sekci Granty a dotace.

Podopatření 4.2.2 - rantové schéma na podporu modernizace a rozšíření ubytovacích kapacit 
v Královehradeckém kraji

Název žadatele Název akce Výše schválené podpory z pro-

středků EU (Kč)

Výše schválené podpory z kraj-

ského rozpočtu (Kč)

Alžběta Rybičková Rekonstrukce ubytovací kapacity "U 
Kocoura"  v  Orlických  horách  (pře-
stavba  stodoly  na  ubytovací  objekt 
č.p. 26 v Solnici)

1 822 917 677 083

Václav Andrejs Kongresové  a  relaxační  centrum 
Babí  ***  -  Náchod  -  rekonstrukce 
ubytovacího  zařízení  a  následná 
certifikace

1 822 917 677 083

CONSULTOUR s.r.o. Zvýšení ubytovacích kapacit v cent-
ru města Jičín

1 785 000 663 000

Staročeský pivovárek, s.r.o. Stavební  rekonstrukce  pivovaru 
Dobruška  (č.p.  267)  -  "Vestavba  a 
rozšíření ubytovacího sektoru" 

334 418 119 801


