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EU a Afrika

Rozvojová pomoc byla hlavním tématem, na 
něž se v červnu zaměřují pracovníci Eurocentra 
v budově Krajského úřadu v Hradci Králové. 
Připravili například výstavu fotografa Ondřeje 
Havelky Nahá Afrika, návštěvníci centra se 
také mohou dozvědět více o vztazích Evropské 
unie s Afrikou a mohou se informovat o kon-
krétních programech, kterými Evropská unie 
podporuje rozvojové státy.

Jak uvedla vedoucí Eurocentra Dora Dvořá-
ková, výběrem červnového tématu chtějí uká-
zat, že Evropská unie není jen ekonomické 
společenství evropských států, ale že je to 
také organizace, která je největším poskytova-
telem rozvojové pomoci na světě. (abk)
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Pohled na parkánovou baštu  
před zastropením deskou bu-
doucího Pivovarského nádvoří. 

varhany jsou královským  
nástrojem. O těch  
v Královéhradecké  
diecézi nyní vyšla kniha.

v Jičíně  se připravují na  
pohádkový festival.3 7I vy se můžete zapojit  

do soutěže pro Hospic  
Anežky české a pomoci  
tak potřebným.

tradičně se každý rok scházejí 
radní  Královéhradeckého  
a Pardubického kraje nad  
společnými problémy. 

„Nespadne jen to, co se využí-
vá,“ říkali naši předci. Pravdi-
vost jejich zkušenosti potvrzují 
mnohé chátrající památkové 
objekty, v minulosti často ne-
spravedlivě nahromaděné stá-
tem. Státem, který dodnes pro-
dlužuje jejich agónii iluzí, že 
je tím nejlepším hospodářem. 
„Není!“ ozvali se nedávno jas-
ně a naléhavě zástupci krajů 
České republiky na konferenci 
v Jihlavě, kterým konečně došla 
trpělivost. 

Už od svého vzniku volají regio-
ny po nezbytnosti reforem v ob-
lasti památkové péče. Kritizují ne-
pružnost státní byrokracie v chrá-
něných územích a vyvíjejí tlak na 
změnu vlastnictví v konkrétních 
případech. mají pro to dobré dů-
vody. Nebrání se odpovědnosti 
za kulturní bohatství na svém 
území, umí připravit projekty re-
vitalizace památek, čerpat peníze 
z Evropské unie a lépe než úřed-
níci z centra dokáží posoudit, jak 
integrovat historické objekty do 
života místních obyvatel a při-
tom je citlivě adaptovat pro no-
vou funkci. 

Jihlavská konference byla úvodem 
k nezbytnému dialogu mezi před-
staviteli krajských a obecních sa-
mospráv a mezi zástupci státu. 

Dalším krokem, jímž bychom rádi 
vyvolali celospolečenskou dis-
kusi, bude konference s názvem 
Život v památkách (4. – 5. říj-
na 2007 v Hradci Králové). Pořa-
datelé, kraj Královéhradecký, Par-
dubický a liberecký a současně 
sdružení historických sídel čech, 
moravy a slezska, pozvou vedle 
odborných pracovníků NPÚ také 
architekty a starosty měst a přine-
sou pozitivní tuzemské i zahranič-
ní příklady celoročního využívání 
kulturních památek. tentokrát ne-
půjde jen o zdvořilé přešlapování 
kolem tématu, jak napovídají ná-
zvy referátů: Památková péče 
na křižovatce, soukromý vlastník 
není nepřítelem památek nebo 
Šporkův Kuks – spravedlnost 
a právo. součástí odborné kon-
ference bude i exkurze do nově 
rekonstruovaného zámeckého pi-
vovaru v litomyšli, převzatého ve 
zcela zchátralém stavu v restituci 
od Památkového ústavu v Pardu-
bicích (dnes slouží jako unikátní 
školící středisko ImcA), a do ba-
rokního areálu Hospital Kuks, kte-
rý na svou renesanci dosud mar-
ně čeká. 

věřme, že 21. století dá za prav-
du spíše vizionářům-realistům, 
hledajícím nové šance pro příš-
tí život památek, než památká-
řům-tradicionalistům, kteří se ne-
chávají okázale slyšet: „my jsme 
tu od toho, abychom sypali písek 
do soukolí.“ 
Jak by asi na jejich slova reagova-
li naši praktičtí předkové? zřejmě 
by namítli: „A k čemu je to dob-
ré? vždyť takové soukolí se dřív 
nebo později zadře. Naopak usi-
lujte společně o to, aby hladce 
fungovalo.“ A měli by pravdu!

Pavel Bradík, hejtman  
Královéhradeckého kraje

slovo hejtmana
Šance pro památky

Divadlo všude v těchto dnech 
až do 30. června! Už potřinác-
té ožilo historické centrum 
Hradce Králové díky meziná-
rodnímu festivalu THEATRE 
EUROPEAN REGIONS.

Hraje se na hlavní scéně Klicpe-
rova divadla, v divadle Drak, ve 

Klicperovo divadlo spojuje Evropu 

dvou šapitó v parku, divadelní 
slavnosti slouží komorní scéna 
v podkroví i prostor městské 
knihovny. A dík Open Air pro-
gramu jsou také ulice plné her-
ců a vděčných a neúnavných 
diváků. letos se prostor rozšířil 
o nově upravené malé náměstí, 
které hostilo několik performan-

cí. Úplně nejmenší divadelní 
prostor situovali organizátoři 
do vstupní chodby rezidence 
Šatlava.
Divadlo evropských regionů na-
bízí celkem více než 200 před-
stavení z různých zemí (Francie, 
Švýcarska, slovinska, Itálie, ma-
ďarska, Ruska, Rumunska, slo-

venska, Japonska, Polska, vel-
ké Británie, Izraele a dalších). 
„Pozváním izraelského sou-
boru z tel Avivu jsme naznači-
li, že nechápeme Evropu pou-
ze jako přísně zeměpisně vy-
mezený prostor.“ Jak dále sdělil 
novinářům ředitel Klicperova di-
vadla a duchovní otec festivalu 
Divadlo evropských regionů la-
dislav zeman, letošní festiva-
lový ročník se zavázal více ak-
centovat tvorbu regionálních di-
vadel. vždyť přibližně dvě tře-
tiny festivalového programu 
tvoří soubory z různých částí 
česka, například českých Bu-
dějovic, Uherského Hradiště, 
mladé Boleslavi, Plzně, liberce 
a dalších. z doprovodných akcí 
připomínáme například výstavu 
obrazů milana Rittsteina, který 
je zároveň i autorem letošního 
festivalového loga. výstava je 
ke zhlédnutí ve foyer Klicpe-
rova divadla po celou dobu tr-
vání festivalu. Denně také ka-
meloti nabízejí festivalové no-
viny Hadrián.

Klicperovo divadlo svým fes-
tivalem každoročně spojuje Ev-
ropu. Největší šanci přisuzuje 
poznávání kulturních tradic jed-
notlivých zemí a regionů a vzá-
jemné komunikaci divadelníků. 
v tom význam hradeckého di-
vadla jistě přesahuje hranice 
města i kraje. „Není  jistě náho-
dou, že se Královéhradecký kraj 
s účinností od 1. ledna 2007 
zavázal ke spoluodpovědnosti 
za existenci Klicperova divadla,“ 
řekl  vedoucí oddělení kultury 
a památkové péče krajského 
úřadu Pavel mertlík. společně 
s městem Hradec Králové se 
stal kraj spoluzakladatelem 
obecně prospěšné společnost 
(o.p.s) Klicperovo divadlo, a tu-
díž zvýšil finanční příspěvek na 
provoz tohoto kulturního stán-
ku. „Aktem založení o.p.s. pro-
to bylo nejen potvrzeno nadre-
gionální postavení Klicperova 
divadla, ale především mu byly 
dány větší existenční záruky,“ 
zdůraznil mertlík.

Ludmila Hovorková

Klicperovo divadlo Hradec Králové uvádí Macbetha v režii Davida Drábka, jehož inscenace přesouvá Shakespearovu tragédii z po-
chmurných skotských plání na místa, která jsou nám tolik povědomá. A ukazuje nám, kterak se malost stižená ctižádostí a opojená 
závistí přebrodila krví až ke směšnosti. Ve výřezu logo letošního festivalu. (archiv KD)

Památky letos od kraje dostanou přes 14 milionů
 Mezi majitele památek letos 
Královéhradecký kraj rozdělí 
více než 14 milionů korun. To je 
zhruba stejný objem jako v loň-
ském roce. Půlmilionový příspě-
vek od kraje získala například 
oprava vitráží v katedrále Sva-
tého Ducha v Hradci Králové, 
300 tisíc korun přispěje kraj na 
opravu kostela Maří Magdalény 
v Jeřicích, 200 tisíc korun půjde 
také na opravu Valdické brány 
v Jičíně. O peníze z grantů, které 
kraj koncem loňského roku vy-
psal, se letos přihlásilo celkem 
187 žadatelů.

„Předpokládám, že stejně jako 
v loňském roce vynaloží i le-
tos kraj na obnovu památek ne-
celých 16 milionů korun. zatím 
se rozdělilo přes 14  milionů 
korun. Do peněz vložených na 
opravy památek by bylo letos 
možné započítat i podíl - mini-
málně 20 procent nákladů - na 
rekonstrukci bývalého pivovaru 
v Hradci Králové, jehož sou-
částí jsou i památkové objekty. 
ten činí přibližně 100 milionů 
korun,“ řekl zdeněk Kraus, rad-
ní zodpovědný za památkovou 
péči, kulturu a školství.

Ještě na počátku roku počítal 
kraj s možností čerpání finan- 
čních prostředků prostřednic-
tvím strukturálních fondů EU 
a přizpůsobil tomu i způsob hod-
nocení žádostí a rozpočet kraje.

„letos jsme na možné kofinan-
cování měli připraveno nece-
lých 8 milionů korun. všechny 
peníze jsme však kvůli zpoždění 
evropských fondů rozdělili mezi 
žádosti na opravy památek tra-
dičním způsobem prostřednic-
tvím grantů.  Do příštího roku 
chceme dál hledat cesty, jak 

zavést tok peněz z Unie také na 
opravy památek v našem kraji,“  
dodal radní zdeněk Kraus.

vedle zmíněných oprav uspě-
ly také žádosti o příspěvek na 
opravu kostela svatého vác-
lava ve staré vodě, rekonstruk-
ci oranžérie v areálu zámku 
v chlumci nad cidlinou či re-
staurování pomníku 4. a 6. ky-
rysnického pluku ve vysokově. 
O návrhu, který již schválila 
rada kraje, ještě budou jednat 
krajští zastupitelé.

(dio)
Částkou půl milionu korun přispěl Královéhradecký kraj  na opravu vitráží v katedrále 
Svatého Ducha. (foto abk)



U nás v kraji | červen 2007 

strana 2

U  NÁS  V  KRAJI  –  čtvrtletní  informační  zpravodaj,  evidenční  číslo  MK  ČR  E  13773,  vydává  Královéhradecký  kraj,  grafické  zpracování  novin  a  tisk  zajišťuje  MAFRA,  a.s., 
Karla  Engliše  519/11,  150  00  Praha  5.  Řídí  redakční  rada:  předseda  MUDr.  Jiří  Vambera,  Mgr.  Imrich  Dioszegi,  Bc.  Lubomír  Franc,  redaktorka  Mgr.  Ludmila  Hovorková,  Mgr.  Lenka 
Jaklová,  Ing.  František  Meduna,  Ing.  Tomáš  Slavík.  Adresa  redakce:  Královéhradecký  kraj,  Wonkova  1142,  500  02  Hradec  Králové,  telefon  495  817  202,  fax  495  817  221,  
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kralovehradeckykraj.eu/www.kr-kralovehradecky.cz.

Půda v areálu bývalé továrny 
Vertex v Libčanech na Králové-
hradecku, kde vloni v dubnu po-
licie odhalila nepovolený sklad 
chemikálií, je kontaminovaná 
ropnými látkami a toxickými ko- 
vy. Jedy se dostaly také do kana-
lizace v bývalém skladu, avšak 
nepronikly do podzemních vod 
a do studní, a jejich zamoření 
v souvislosti s činností v chemic- 
kém skladu nehrozí. Vyplývá to 
z analýzy rizik znečištění v Li-
bčanech na Královéhradecku, 
kterou si nechal vypracovat Krá-
lovéhradecký kraj.

„S  úlevou  jsme  zjistili,  že  lidem 
v okolí bývalého Vertexu již nehrozí 
žádné další riziko poškození zdra-
ví ani tamního životního prostředí. 
Z  toho vyplývá, že nebude  třeba 
v souvislosti s touto kauzou utratit 
další peníze z veřejných rozpočtů. 
Učinit  z  Libčan  opět  bezpečné 
místo vyšlo na zhruba 40 milionů 
korun,“  řekl  hejtman  Královéhra-
deckého kraje Pavel Bradík.

Analýza: chemikálie v libčanském skladu 
zamořily půdu, ale voda je v pořádku.

Průzkum  zjistil,  že  se  v  are-
álu  nachází  čtyři  ohniska  kon-
taminace  zemin  ropnými  lát-
kami  a  jedno  ohnisko  kon-
taminace zemin toxickými kovy. 
Dále byla zjištěna kontaminace 
sedimentů  kanalizace  uvnitř 
areálu, a to rovněž ropnými lát-
kami  a  toxickými  kovy,  čás-
tečně  i  aromatickými  a  chlo-
rovanými  uhlovodíky.  Podlahy 
v budovách  jsou na cca 20 % 
plochy  kontaminované  ropný-
mi  látkami.  Kontaminace  svým 
charakterem  odpovídá  odpa-
dům,  se  kterými  bylo  v  areálu 
manipulováno, informuje zpráva 
z průzkumu.
Kontaminace zemin se nachází 
v  prvních  dvou  metrech  jílovi-
tých zemin, takže  nepronikla na 
hladinu  podzemních  vod.  Také 
vzorkováním  podzemních  vod 
v  areálu  a  okolních  studnách 
bylo  prokázáno,  že  nedošlo 
k ohrožení studní v okolí.
„Možné  ohrožení,  které  vyplývá 
ze současného stavu průmyslo-

vého areálu v obci Libčany mů-
žeme  vyloučit  kompletním  vy-
čištěním  podnikové  kanalizace 
a odstraněním sedimentů ze skle-
pa kotelny. Zpráva navíc uvádí, že 
sanace zemin a podzemních vod 
v  areálu  nezbytně  nutná  není,“ 
uvedl krajský radní Jiří Vambera.

V průběhu prací se v Libčanech 
podařilo objevit na desítky  růz-
ných  chemických  látek:  ky-
anidy,  kyseliny,  formaldehydy, 
bróm, ale také odpadní munici, 
radioaktivní odpady či znečiště-
ný  elektroodpad.  Do  spaloven 
bylo z areálu odvezeno asi 600 
tun těchto toxických látek. Likvi-
dace  nelegálního  skladu  che-
mikálií stála přes 30 milionů ko-
run, většinu z potřebných peněz 
uvolnil  stát.  Podnikatele  Vác-
lava Etlíka obžaloba viní z trest-
ného  činu  obecného  ohrožení 
a nakládání s odpady, v případě 
prokázání  viny  mu  hrozí  až  15 
let vězení.

Petr Vinklář
V areálu libčanského skladu zasahovali vedle specialistů odborné firmy Dekonta také 
vojáci.

Kdyby  o  francouzském  pre-
zidentovi  rozhodovali  pouze 
lidé  z  Královéhradeckého  kra-
je, možná by dnes v čele Fran-
cie  stála  Ségolene  Royalová. 
Ženy  voličům  z  Královéhra-
deckého  kraje  v  politice  zřej-
mě  chybí  a  možná  proto  jich 
vloni  poslali  do  vedení  rad-
nic měst a obcí o třetinu více: 
do  listopadu 2006 bylo v kra-
ji  šest  desítek  starostek,  nyní 
působí  na  radnicích  měst 
a obcí v kraji 85 starostek.
Největší  město,  jehož  radnici 
vede žena, je více než desetiti-
sícové Nové Město nad Metují. 
V jeho čele stojí Bronislava Ma-
lijovská. Starostkou v nejmenší 
obci  je  Iva  Frydrychová  z  Pe-
troviček. 
Ženy úspěšné v politice nejsou 
v  kraji  jen  ve  starostenských 
funkcích.  V  senátu  Králové-
hradecký  kraj  v  současnosti 
zastupuje  Václava  Domšová, 
v  poslanecké  sněmovně  po-
slankyně  Zdeňka  Horníková, 
Vladimíra Lesenská, Soňa Mar-
ková a Hana Orgoníková. (dio)

Ženy v politice

Osmadvacet potravinářských fi-
rem z Královéhradeckého kraje se 
letos přihlásilo do soutěže Potra-
vinář a potravina roku 2007. Sou-
těž vyhlásil v březnu po loňském 
úspěšném ročníku Královéhra-
decký kraj společně s Regionální 
agrární komorou Královéhradec-
kého kraje. „Chceme touto cestou 
zpopularizovat mezi odběrateli 
a zákazníky našeho regionu vý-
robky krajských zemědělců a vý-
robců potravin. Jejich kvalitě totiž 
naprosto důvěřujeme. Jsme pře-
svědčení, že mohou obstát i v té 
nejtěžší konkurenci “, řekl o po-
slání soutěže člen Rady Králové-
hradeckého kraje zodpovědný za 
oblast životního prostředí a ze-
mědělství Jiří Vambera.
Hlasovat  lze  prostřednictvím  hla-

sovacích  lístků  získaných  na  pre-
zentačních akcích nebo u obou or-
ganizátorů  či  na  webových  strán-
kách www.potravinarroku.cz
Uzávěrka  hlasování  proběhne  31. 
srpna a výsledky soutěže budou slav-
nostně vyhlášeny  v  rámci programu 
Královéhradeckých krajských dožínek 
15. září 2007 v Šimkových sadech. 
Vedle mediální prezentace bude mít 
vítěz možnost užívat na svých výrob-
cích logo "Potravinář roku 2007 Krá-
lovéhradeckého  kraje",  logo  "Potra-
vina  roku  2007  Královéhradeckého 
kraje" na vítězném produktu.
Hlasujte pro "Potravináře a potravi-
nu roku 2007" a můžete vyhrát jed-
nu z hlavních výher – myčku nádobí, 
kombinovaný sporák,  lednici, pečící 
troubu  na  chleba  či  elektrický  par-
ní hrnec na vaření a jeden z 20 po-

Podpořte potravináře v našem kraji
travinových  balíčků,  každý  v  ceně 
2000 korun. 
Výrobci potravin v rámci soutěže vy-
rážejí nyní na turné po kraji. Občané 
mají  příležitost  u  prodejních  stánků 
ochutnávat  a  nakupovat  produkty 
jednotlivých  výrobců  potravin  z  ce-
lého  Královéhradeckého  kraje.  Zá-
roveň již mají  možnost zapojit se do 
soutěžního  hlasování  prostřednic-
tvím hlasovacích lístků. Do uzávěrky 
soutěže  ještě  zbývá  prezentační 
akce 13. července na Slovanském 
náměstí v Trutnově, 3. srpna v Hos-
tinném (v rámci Porcinkule), 10. srp-
na v Hronově (u příležitosti festivalu 
Jiráskův Hronov), 17. srpna na Sta-
rém náměstí v Rychnově nad Kněž-
nou a 31. srpna na Baťkově náměstí 
v  Hradci  Králové.  Začátky  budou 
vždy v 10 hodin dopoledne.  (lh)

Na střeše parkovacího domu vzniká nádvoří
Pětipatrový parkovací dům 
v Regiocentru Nový pivo-
var, který se nyní dokončuje 
v centru Hradce Králové, již 
má střechu. Tou je deska ná-
dvoří v areálu Nového pivo-
varu, pod kterou bude moci 
zaparkovat 480 automobilů. 
Velká část parkovacích míst 
bude sloužit veřejnosti.

„Na nádvoří, jehož plocha je čle-
něná v několika rovinách, se lidé 
dostanou ze čtyř vstupů. K jed-
nomu  původnímu  vchodu  při-
budou díky rekonstrukci tři nové. 
Na  nádvoří  budou  moci  přijet 
pouze výjimečně automobily pro 
zásobování  či  vozy  oficiálních 
návštěv  kraje.  I  proto  by  se  na 
nádvoří měli chodci cítit co nej-
bezpečněji,“ řekl Tomáš Šubert, 
radní Královéhradeckého kraje.

Stavbaři  již  dokončili  betonáž 
tepelně izolačních a spádových 
vrstev  Pivovarského  nádvoří 
a  nyní  probíhá  pokládka  jeho 
hydroizolace,  následně  se  za-
čne betonovat roznášecí deska 
nádvoří. „Po její izolaci začneme 
pokládat  dlažbu  nádvoří,“  řekl 

stavbyvedoucí  Miroslav  Novák 
ze společnosti Skanska.

Atmosféru nádvoří pivovaru, kte-
rým  budou  procházet  studenti 
do  učeben  královéhradecké 
univerzity či lidé do obchodů či 
úřadů, budou zpříjemňovat stro-
my a keře či vodoteče. „Nádvoří 
bude  přístupné  po  celý  den. 
Výjimkou budou koncerty či di-
vadelní představení, na kterých 
budou pořadatelé vybírat vstup-
né,“ doplnil radní Šubert.

Nádvoří v areálu Nového pivova-
ru bude novým vhodným prosto-
rem  pro  konání  kulturních  akcí 
v  centru  krajského  města.  Na 
ploše  nádvoří  Nového  pivovaru 
stavbaři  připravili  pod  budoucí 
dlažbou skryté ukotvení pro kon-
certní a divadelní pódia, pro or-
ganizátory vznikne místnost pro 
režii  či  sociální  zázemí  pro  vy-
stupující a pro diváky. Víceúče-
lové využití nádvoří pro pořádání 
kulturních či společenských akcí 
umožní  změna  projektu  stavby, 
který  s  touto  náplní  dosud  ne-
počítal.

Imrich Dioszegi
Fotografie dokumentuje dokončení výztuže poslední rampy podzemního parkingu. Ve výřezu ukládání pouzdra se vzkazem budoucím generacím do prostoru nad zachovný 
jílový val z období neolitu.

Tým lékaře Veselého naučí novým způsobům 
při oživování osob v bezvědomí
Ke zvýšení povědomí léka-
řů, pracovníků domovů dů-
chodců a ústavů sociální péče 
o poskytování první pomoci 
má přispět projekt týmu pri-
máře nemocnice v Broumově 
na Náchodsku Jiřího Vese-
lého. Nese název Vzdělávání 
školitelů resuscitace a život 
zachraňujících úkonů a pe-
níze v částce 1,9 milionu ko-
run na jeho realizaci poskytla 
Evropská unie. Od září zájem-
cům v Královéhradeckém kra-
ji nabídnou čtyři desítky kur-
zů, v nichž  odborníci  předají 
své zkušenosti dvěma stov-
kám školitelů.

Školitelé  by  následně  měli  učit 
resuscitaci  další  zájemce,  tře-
ba  i  pořadatele  velkých  spor-
tovních a kulturních akcí. Podle 
lékaře J. Veselého  se v posled-
ních letech změnila doporučení 
pro  postup  při  první  pomoci 
u osob, které jsou v bezvědomí, 
nedýchají a mají zastavenou sr-
deční činnost. V minulosti se při 
resuscitaci  doporučovala  ma-
sáž srdce a umělé dýchání v po-
měru  5:1.  "Podle  posledních 
poznatků bychom měli třicetkrát 
zmáčknout  hrudník  a  dvakrát 
dýchnout. Zatímco dříve se za-
čínalo  umělým  dýcháním,  nyní 
se má začít  s masáží hrudníku, 

což většina lidí neví," upozorňu-
je Veselý.
Školení  budou  pro  organizace 
zdarma,  po  vyhodnocení  úspěš-
nosti  projektu  v  Královéhradec-
kém  kraji  zvažuje  MUDr.  Veselý  
jeho rozšíření do dalších krajů.
Podle  Veselého  vyjeli  loni  zá-
chranáři v Královéhradeckém kra-
ji k 391 případům, kdy bylo nut-
né  pacienta  oživovat.  Domů  se 
však vrátilo pouze deset procent 
z nich, ostatní zemřeli či zůstávají 
v péči lékařů. "Laická resuscitace 
před  příjezdem  záchranné  služ-
by  je velice důležitá a myslím si, 
že v této oblasti je stále co zlep-
šovat," řekl Veselý.  (lh)
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Nový zákon sjednocuje pod-
mínky pro všechny poskyto-
vatele sociálních služeb, ať už 
to je obec, kraj, ministerstvo 
či právnické osoby.

Od  letošního  ledna začal platit 
zákon č. 108/2006 Sb. (sociál-
ní zákon), který sjednocuje pod-
mínky  pro  poskytování  sociál-
ních služeb bez ohledu na práv-
ní  formu  poskytovatele.  Kraje 
s  jejich  domovy  pro  seniory 
a domovy pro osoby se zdravot-
ním postižením staví do jiné po-
zice než měly  dosud – totiž na 
stejnou rovinu s ostatními. 

Dosud  je  Královéhradecký  kraj 
zřizovatelem  25  rezidenčních 
zařízení  (16  domovů  důchod-
ců  a  9  ústavů  sociální  péče 
pro  zdravotně  postižené  ob-
čany),  což  je  polovina  z  cel-

Prioritou východočeských krajů jsou D11 a R35

kového  počtu  na  jeho  území. 
V rámci transformace podle no-
vého zákona bude do konce le-
tošního  roku  jednat  s  obcemi 
o  převodu  domovů  důchodců. 
Podle plánu by obce měly pře-
vzít domovy důchodců do kon-
ce roku 2007. Pokud obce ne-
budou mít o tato zařízení zájem, 
nabídne  kraj  jejich  pronájem, 
společně s ústavy sociální péče 
pro zdravotně postižené, ostat-
ním  poskytovatelům  sociálních 
služeb, případně založí obecně 
prospěšné  organizace  za  úče-
lem pokračování  v poskytování 
sociálních  služeb.  Změna  zři-
zovatele  by  měla  proběhnout 
do konce roku 2008..

„Cílem  je,  aby všechny organi-
zace v sociální oblasti měly stej-
né podmínky, některé totiž nyní 
zřizují  města  a  jiné  kraj,  který 

navíc rozděluje peníze všem za-
řízením,“ řekl náměstek hejtma-
na Miloslav Plass,  zodpovědný 
za  oblast  sociálních  věcí.  Po- 
dle  něho  je  spravedlivé,  aby 
startovní  čára  byla  pro  všech-
ny poskytovatele sociálních slu-
žeb  stejná.  I  kraj  by  neměl  být 
svazován  zřizovatelskými  po-
vinnostmi a jeho dosavadní pří-
spěvkové organizace měly mož-
nost  získat  peníze  také  jiným 
než  dotačním  způsobem.  „Kraj 
ovšem bude i nadále  ze záko-
na koordinovat zajištění funkční  
sítě sociálních služeb po strán-
ce   provozní,  případně  i  inves-
tiční  výstavby  a  rekonstrukcí,“ 
řekl  vedoucí odboru sociálních 
věcí  a  zdravotnictví  krajského 
úřadu Martin Scháněl.

Podle  nového  sociálního  záko-
na  zůstane  kraji  povinnost plá-

novat  ve  spolupráci  s  obcemi 
a  dalšími  poskytovateli  rozvoj 
sociálních  služeb.  Kraj  na  zá-
kladě podkladů obcí musí zpra-
covat    tzv.  střednědobý  plán 
rozvoje  sociálních  služeb.  Po-
skytovatel  neuvedený  v  plá-
nu  nebude  moci  čerpat  z  ve-
řejných finančních zdrojů. „Také 
hned nebudeme prodávat naše 
zařízení,  majetek  zůstane  ale-
spoň  v prvním období, prvních 
pět až deset let, než se situace 
usadí,  kraji,“  ubezpečil  náměs-
tek Plass. Úlohou pro kraj pod-
le  jeho slov zůstane metodická 
podpora  všem  zařízením  bez 
ohledu  na  zřizovatele,  povin-
nost  registrovat  poskytovatele 
a zajištění inspekce tak, aby so-
ciální služby na území kraje byly 
kvalitní a dostupné.

Podle  údajů  hradecké  poboč-

ky  Českého  statistického  úřa-
du  žilo  v  Královéhradeckém 
kraji  ke  konci  roku  2006  cel-
kem  549  643    obyvatel,  z  to-
ho bylo 82 819 lidí starších 65 
let. V současné době, podobně 
jako  v  minulosti,  je  počet  žá-
dostí o umístění do domovů pro 
důchodce vyšší než skýtá mož-
ných dva a půl tisíce lůžek. „Se-
niorů  každým  rokem  přibývá, 
ale nové domovy kraj stavět ne-
plánuje. Žádosti si podávají lidé 
často i v případě, že nepotřebu-
jí nepřetržitou péči a dokáží se 
o sebe postarat sami. Je proto 
prioritou  kraje  rozvíjet  terénní 
péči a asistenci pro důchodce 
přímo  v  jejich  domovech,“  řekl 
Martin Scháněl z krajského úřa-
du.

Pokud se týká způsobu transfor-
mace, jsou tři možné formy:  bez-

úplatné převedení obcím, včetně 
všech  majetkoprávních  vztahů; 
převedení formou výběrového ří-
zení;  založení  o.p.s.  s  nabídkou 
místa pro obec ve správní radě. 
Zde  by  se  řešil  nájemní  vztah, 
protože majetek by zůstal po ur-
čitou dobu na úrovni kraje. 
„Povinnosti  a  práva  zřizovatele 
nově zákon převedl na poskyto-
vatele. O pořadníku přijetí klien-
tů by si tedy rozhodovala sama  
zařízení,“ doplnil Scháněl. „Pro-
voz  zařízení  bude  financován 
z příspěvků od klientů a co bude 
chybět, poskytne  stát prostřed-
nictvím kraje,“ doplnil.
V této době se pracovníci kraj-
ského  úřadu  chystají  na  první 
návštěvy u starostů, kde budou 
jednat a vysvětlovat. Tento krok 
v nabídkách obcím by měl trvat 
do konce letošního roku.

Ludmila Hovorková

Jako podmínku rozvoje vý-
chodních Čech označili zá-
stupci Královéhradeckého 
a Pardubického kraje dal-
ší pokračování výstavby D11 
a R35. Shodli se na tom radní 
obou krajů na společném jed-
nání 4. června v Hradci Krá-
lové. Vedle problematiky do-
pravní infrastruktury byla té-
matem jednání i oblast ži-
votního prostředí, cestovního 
ruchu či spolupráce v rámci 
evropského regionu NUTS II 
Severovýchod, jehož jsou oba 
kraje společně s Libereckým 
členy.

„Obě  rychlostní    komunikace 
jsou  strategické  pro  oba  dva 
kraje. Zároveň se  tím vytváří al-
ternativní  trasa ve směru z Pra-
hy  na  Moravu  ke  stávající  D1,“ 
řekl hejtman Královéhradeckého 
kraje  Pavel  Bradík  a  náměstek 
hejtmana  Pardubického  kraje 
Ivo Toman ho doplnil: „Podařilo 
se rozjet výstavbu první části sil-
nice R 35 ze Sedlic do Opato-
vic a snad v první polovině roku 
2009  by  se  po  silnici  už  moh-
lo  jezdit.  Považuji  to  za  jakousi 
startovací čáru pro dobudování 
D11  a  R35.“  Jeho  slova  potvr-
dil také náměstek hejtmana Krá-

Dalším dopravním tématem byla 
problematika  dokončení  splav-
nění  Labe  do  Pardubic.  Rady 
vyjádřily  plnou  podporu  pro-
jektu  a  budou  žádat  premiéra 
a ministry pro místní  rozvoj,  ži-
votní prostředí a dopravu o kon-
struktivní jednání dotčených re-
sortů. Cílem má být nalezení ře-
šení,  které  povede  k  úspěšné 
realizaci projektu.

lovéhradeckého kraje Petr Kuřík: 
„Byli jsme ministerstvem ujištěni, 
že do roku 2013 peníze na dál-
nice  jsou.  Přesto  považujeme 
za  důležité  zapojit  do  iniciativ 
za  výstavbu  rychlostních  komu-
nikací  třeba  i soukromé subjek-
ty  a  podnikatelskou  sféru,  aby-
chom  vytvořili  silnou  lobby  po-
dobně jako mají například v Mo-
ravskoslezském kraji.“

Seniorům je lépe pomoci v jejich domácím prostředí 

Ze střední školy ve Dvoře si bude moci odnést počítač každý student

Kromě maturitního vysvědče-
ní či výučního listu si budou 
moci absolventi Střední od-
borné školy a Středního od-
borného učiliště ve Dvoře Krá-
lové nad Labem odnést také 
vlastní přenosný počítač, kte-
rý jim sloužil během studia. 
Počítač budou moci získat za 
výhodnou cenu díky projektu 
Notebook pro každého, který 
se nyní ve škole rozbíhá.

Škola nakoupí šedesát přenos-
ných počítačů, které za měsíční 
poplatek  550  korun  a  na  zá-
kladě smlouvy půjčí studentům. 
Po skončení studia se noteboo-

ky  stanou  majetkem  studentů.
„Tento  projekt  by  měl  zlepšit 
podmínky  pro  vzdělávání  a  pří-
pravu žáků na vyučování: ne kaž-
dý si může dovolit si počítač kou-
pit. Ve škole přitom počítače běž-
ně používají. Díky nákupu  ve  vel-
kém množství, navíc školou, bude 
možné  pořídit  poměrně  kvalitní 
techniku za ceny, které by rodiče 
studentů v běžném obchodě ne-
zaplatili,“ uvedl Zdeněk Kraus, rad-
ní  odpovědný  za  oblast  školství.

Rozjezd projektu Notebook pro 
každého umožní škole otevření 
revolvingového  úvěru  ve  výši  
1 milion korun.

Součástí  počítačů  bude  také 
základní legální programové vy-
bavení  přístroje.  Nové  počíta-
če  by  mohli  studenti  začít  po-
užívat do konce letošního škol-
ního  roku.  „Jsem  přesvědčen, 
že  zkušenosti  získané  při  tom-
to  projektu  bude  možné  pře-
nést  a použít  i  na dalších ško-
lách  v  kraji.  Tímto  způsobem 
můžeme společně ukázat cestu 
všem  školám  v  České  republi-
ce, jak zajistit rozvoj informační 
gramotnosti  všech skupin oby-
vatelstva,“  řekl  ředitel  dvorské 
střední odborné školy Petr Voj-
těch.

(to)

Dárcovství krve zaslouží podpořit
Na propagaci bezpříspěvkové-
ho dárcovství krve a oceňování 
mnohonásobných dárců krve 
v královéhradeckém regionu 
kraj uvolnil 300 tisíc korun.

Certifikát v hodnotě 300 tisíc ko-
run    symbolicky  předal  hejtman 
Královéhradeckého  kraje  Pavel 
Bradík  řediteli  oblastního  spolku 
Českého červeného kříže v Hrad-
ci Králové Karlu Žabkovi. „Nezišt-

nou  pomoc  dobrovolných  dárců 
krve člověk dokáže správně oce-
nit teprve až když ji sám nebo ně-
kdo blízký z  jeho okolí potřebuje. 
Jsem  rád,  že  se naše  zastupitel-
stvo  shodlo  a  tento  záměr  pod-
pořilo,“ řekl hejtman Pavel Bradík.
V  bezpříspěvkovém  dárcovství 
Česká  republika  zaostává  za 
evropským průměrem.  Jediným 
a tradičním patronem této aktivi-
ty u nás je od roku 1948 Český 

červený kříž. „V Královéhradec-
kém  kraji  je  zhruba  dva  tisíce 
pravidelných dobrovolných dár-
ců, loni jsme provedli necelých 
39  tisíc odběrů  krve a plazmy, 
to  je  zhruba  o  dvacet  procent 
méně  než  v  minulých  letech,“ 
řekl  Karel  Žabka.  „Poskytnuté 
peníze použijeme na propagaci 
dárcovství krve a drobné věcné 
dary za 10., 20., 40. a 80. od-
běr,“ dodal.  (dio)

45 milionů pro obnovu venkova
Z Programu obnovy venkova le-
tos rozdělil Královéhradecký kraj 
45 milionů korun mezi 184 ža-
datelů. Letošní finanční objem  
se pohybuje ve stejném rozsahu 
jako loni.
„Program  se  zaměřuje  především 
na  malé  obce  do  2000  obyvatel 
s  výjimkou  jednoho  titulu,  který  je 
určen  pro  obce  do  3000  obyva-
tel,“ sdělil první náměstek Králové-

hradeckého  hejtmana  Helmut  Do-
hnálek. Jak dále uvedl, peníze z Pro-
gramu  obnovy  venkova  slouží  při 
rekonstrukcích  obecního  majetku, 
například  budov  základních  a  ma-
teřských škol, tělocvičen, kulturních 
zařízení,  obecních  úřadů,  týkají  se 
oprav místních komunikací,  výstav-
by chodníků či výsadby zeleně.
Obce  mohou  do  programu  po-
dat nejvýše jednu žádost. Letos se 

sloučily  některé  dotační  tituly,  kte-
ré se  týkaly veřejných prostranství, 
zeleně, komunikací, chodníků či ve-
řejného osvětlení. Před touto změ-
nou se stávalo, že jeden projekt se 
upravoval  do  několika  žádostí.  Je-
den uchazeč tak může z krajského  
Programu  obnovy  venkova  získat 
minimálně 50 tisíc korun, maximál-
ně lze na jednu žádost získat milion 
korun.  (to)

Pardubičtí  také informovali své 
kolegy o současném stavu pro-
jektu  zařízení  na  energetické 
využití  odpadů  EVO.  Název  
akciové  společnosti  byl  změ-
něn  na  EVO  Pardubice,  a.s. 
Nyní  probíhají  jednání  o  no-
vých  lokalitách  pro  umístění  
tohoto zařízení. 

Hovořilo  se  také  o  Regionálním 

operačním  programu  s  Evrop-
skou komisí a společném spuště-
ní výzev v období 2007 – 2013. 
Ředitelka  Centra  evropského 
projektování v Královéhradeckém 
kraji Klára Dostálová informovala 
o stavu projednávání Národního 
strategického  referenčního  rám-
ce mezi českou vládou a Evrop-
skou  komisí,  bez  kterého  nelze 
vyjednávat  o  Regionálních  ope-
račních programech. Podle sou-
časného  vývoje  se  však  rámec 
pravděpodobně  do  konce  mě-
síce června schválit nepodaří.

„Za  sedm  let  by  do  regionu 
NUTS II Severovýchod, tedy do 
Pardubického,  Královéhradec-
kého a Libereckého kraje, mělo 
přijít  18  mld.  Kč  z  evropských 
fondů. Pokud nebude referenční 
rámec  včas  schválen,  může  to 
pro nás znamenat určité problé-
my  –  např.  nebudeme  schopni 
spustit  jednotlivé výzvy a podat 
projekty,“  řekl  vicehejtman  Par-
dubického  kraje  Roman  Línek. 
Zároveň jako místopředseda re-
gionu  NUTS  II  Severovýchod 
připomněl, že je nutná úzká spo-
lupráce  mezi  jednotlivými  kraji 
a  ještě důležitější  je včasná pří-
prava projektů. „To, co jsme do-
sud mohli učinit v oblasti projek-

Před krajským městem Hradec Králové dálnice D11 zatím končí.

tů financování z fondů EU, jsme 
učinili,“ dodal Línek.

V  oblasti  cestovního  ruchu  se 
oba  kraje  navzájem  seznámily 
s  ukončenými  a  probíhajícími 
projekty  a  shodly  se,  že  forma 
podpory  cestovního  ruchu  by 
měla  v  budoucnu  spočívat  více 
v  podpoře  podnikání  v  oblasti 
cestovního ruchu a méně v mar-
ketingu.  Zároveň  se  radní  do-
hodli na pokračování spolupráce 
pod značkou „Východní Čechy“. 
Oba kraje  také podpoří  říjnovou 
konferenci  „Život  v  památkách“, 
kterou v Hradci Králové pořáda-
jí  Pardubický,  Královéhradecký 
a  Liberecký  kraj  ve  spolupráci 
se  Sdružením  historických  sídel 
Čech, Moravy a Slezska a měs-
tem Hradec Králové.

Pavel  Bradík  a  Roman  Línek 
také  podepsali    dopis  adreso-
vaný  primátoru  Hlavního  měs-
ta Prahy Pavlu Bémovi a řediteli 
společnosti Pražská olympijská 
Tomáši  Paterovi  se  společnou 
nabídkou  krajů  na  uspořádání 
některých  aktivit  olympiády  ve 
východních Čechách, pokud se 
v roce 2016 či 2020 v  České 
republice skutečně uskuteční. 

(kno, vin)

Možná jste Vy či Vaši přátelé a známí ještě nikdy neobdrželi nebo nenalézáte pravi-
delně ve své poštovní schránce krajský čtvrtletník U nás v kraji. Pokud tomu tak je a Vy 
si přejete nápravu, prosíme, ozvěte se na č. telefonu 495 817 202, fax 495 817 221,  
e-mail: unasvkraji@kr-kralovehradecky.cz. Redakce

VÝZVA NAŠIM ČTENÁŘŮM

Možná jste Vy či Vaši přátelé a známí ještě nikdy neobdrželi nebo nenalézáte pravidelně ve své 
poštovní schránce krajský čtvrtletník U nás v kraji. Pokud tomu tak je a Vy si přejete nápravu, 
prosíme, ozvěte se na č. telefonu
495 817 202, fax 495 817 221, e-mail: unasvkraji@kr-kralovehradecky.cz.
Redakce.
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Hradec Králové není pouze 
centrem Královéhradeckého 
kraje, ale již od roku 1664, 
kdy zde bylo zřízeno biskup-
ství, i sídlem biskupa římsko-
katolické diecéze. Její rozloha 
je však větší, dokonce její 
hranice mírně přesahují ob-
last bývalého Východočeské-
ho kraje. Letos na jaře byla 
za finanční podpory i krajské 
dotace vydána unikátní kni-
ha Varhany královéhradecké 
diecéze. Význam této „tříkilo-
gramové“ publikace spočívá 
v dokumentaci – v dosud žád-
ném území nebyl takto vyfoto-
grafován a popsán každý ná-
stroj. Autor Václav Uhlíř, kte-
rý na díle pracoval tři desítky 
let, zaznamenal na 450 strán-
kách celkem 734 nástrojů do-
chovaných v kostelích a kap-
lích královéhradecké diecéze.

„Od pěti let jsem hrál na klavír, 
ale  příliš  mne  to  neuspokojo-
valo. Proto  jsem nešel na kon-

zervatoř,  ale  na  gymnázium. 
Pak  jsem  si  jednou  zahrál  na 
varhany  a  už  mne  to  nepusti-
lo,“ vzpomíná 52 letý Uhlíř. Do-
konce se  ještě po absolvování 
varhanního  oboru  na  Akademii 
múzických umění vyučil v učeb-
ním oboru varhanář. Na varhany 
díky  tomu  umí  nejen  hrát,  ale 
dokáže  je  i  postavit.  Dnes  ne-
jen vyučuje na pardubické kon-
zervatoři  a na  katedře hudební 
výchovy Univerzity Hradec Krá-
lové, ale působí  i  jako diecézní 
organolog (správce varhan).

Podle  biskupa  Dominika  Duky 
mají  varhany  dosud  obrovskou 
roli.  „Historie  varhan  sahá  již  do 
středověku. Od  té doby se staly 
základní kulisou chrámového zpě-
vu a současně spojují naši kulturu 
s celým světem. Vždyť  se na ně 
hraje nejen v Americe, ale i Africe 
nebo  Asii,“  míní  D.  Duka  a  po-
kračuje. „Nemusí se jednat pouze 
o veliké nástroje, jako máme třeba 
v Kutné Hoře, Litomyšli, Chrudimi 

Varhany jsou královský nástroj…
nebo hradecké katedrále. Svůj vý-
znam mají i malé varhany ve ven-
kovských kostelech, které svědčí 
sice  o  určité  jednoduchosti,  ale 
na  druhé  straně  to  bývají  velmi 
starobylé nástroje.“

Ačkoliv  se  od  roku  1989  v  di-
ecézi  opravilo  na  150  varhan 
a dalších patnáct bylo nově po-
staveno, stále je dost těch, které 
opravu  nutně  potřebují.  „Jen  od 
chvíle odevzdání rukopisu do vy-
dání knihy musely být odstraněny 
dvoje varhany. Ty už lidé uvidí jen 
na stránkách knihy,“ upozornil na 
smutný  význam  nové  publikace 
V. Uhlíř. Oprava jednoho nástroje 
totiž  průměrně  dosahuje  částky 
tří milionů korun. „Jen velkorysostí 
věřících, ale i měst a kraje je mož-
né pokračovat  v  rekonstrukcích. 
Varhany  jsou  královský  nástroj, 
proto i cena za opravu královská. 
Ale projevuje se láska lidí k odka-
zu minulosti, když se daří peníze 
získat,“ uzavřel biskup Duka.

Ludmila Žlábková

půdorysu takzvané horní hradby 
a zaznamenává její průběh, včet-
ně obranné bašty. Schodiště  je 
železobetonové,  ovšem  je  obe-
zděno  cihlovými  stěnami.  Sta-
vebníci přitom použili pouze pů-
vodní  materiál.  Nacházejí  se  tu 
tak cihly gotické, barokní i z pře-
lomu 19. a 20. století.

Mezi prvními,  kdo vystoupal no-
vou přístupovou cestou a vstou-
pil  do  odpočinkového  koutu 
u hudební síně, byli členové sku-
piny historického šermu Abbaca. 
V rámci slavnostního otevření tu 
předvedli dobytí městských hra-
deb (viz snímek).

(abk)

O třetím květnovém víkendu 
se v krajském městě pod Bí-
lou věží uskutečnil 4. roč-
ník Královéhradeckých slav-
ností sborového zpěvu. Zú-
častnilo se ho 28 pěveckých 
sborů, včetně osmi zahranič-
ních. Dohromady na tisíc zpě-
váků, kteří vystoupili na kon-
certech v Hradci Králové, ve 
Smiřicích, Vysokém Mýtě, Ná-
chodě, Trutnově, Hořicích, ve 
Svitavách a v Nové Pace.

„Čtvrtý ročník pomyslně uzavřel 
kruh  –  první  ročník  nebyl  spe-
cifikován, druhý byl určen sbo-
rům dětským, třetí sborům mlá-
dežnickým, letošní se zaměřil na 
sbory dospělých. Na jaře příští-
ho  roku  přijedou  tedy  ti  nej-
mladší,“ plánuje umělecká ředi-
telka sborových slavností Dana 
Ludvíčková  a  dodává:  „Hudba 
je láska na celý život a pomáhá 
nejen těm, kteří zpívají, ale i těm, 
kteří chtějí poslouchat.“

Letošní  ročník  získal,  stejně 
jako ročníky předchozí, finanční 
podporu Visegradského fondu, 
města Hradec Králové a přispěl 
i  Krajský  úřad  Královéhradec-

kého  kraje.  „Především  part-
nerským  regionálním  městům, 
jejich  pěveckým  sborům  a  tý-
mům organizátorů  je  třeba vel-
mi  poděkovat.  Díky  jim  rostou 
řady  příznivců  kvalitních  pro-
dukcí hlavně mezi mládeží – vě-
řím,  že  budoucích  návštěvníků 

Byl to svátek pěveckých sborů
koncertů  vážné  hudby,“  zdů-
raznila  předsedkyně  o.s.  Krá-
lovéhradecké sborové slavnosti 
Eva Vohralíková. Na fotografii je  
sbor BONA VITA z Hořic při vy-
stoupení  v  hradecké  Městské 
hudební síni.

(lh)

Obnova pomníků z prusko-ra-
kouské války vyšla za dobu 
existence kraje, tedy od roku 
2000, na zhruba 10 milionů ko-
run. Tyto peníze směřovaly na 
rekonstrukce pomníků z vál-
ky 1866 na území Královéhra-
deckého kraje z různých zdro-
jů: vedle kraje přispívají na 
opravy těchto ojedinělých pa-
mátek také obce, ministerstvo 
obrany či dobrovolníci z Ko-
mitétu pro udržování památek 
z války roku 1866. Těchto po-
mníků leží na území kraje ko-
lem pěti stovek.

Letos  se  by  se  měl  dočkat  zá-
sadní  opravy  například  figurální 

pomník  rakouského pěšího plu-
ku číslo 4 v Rozběřicích. Opra-
vu  za  půl  druhého  milionu  ko-
run by mělo uhradit ministerstvo 
obrany, 400 tisíc korun kraj. „Po-
mník, který byl postaven v  roce 
1902 a dnes jej vlastní kraj, sto-
jí na hrobě několika desítek čes-
kých a německých vojáků. Jejich 
pluk  bojoval  3.  července  1866 
v bitvě u Hradce Králové o obec 
Chlum,“ uvedl Mertlík.

Tři desítky pomníků vlastní kraj 
a stará se o ně prostřednictvím 
Muzea východních Čech. „Cel-
kově poskytl kraj ze svých pro-
středků na dotacích kolem 1,1 
milionu  korun.  Vloni  to  bylo  

Obnova pomníků z války 
1866 stála přes 10 milionů 

vzhledem  ke  140.  výročí  války 
zhruba 300 tisíc korun, letos se 
počítá  nad  již  zmíněných  400 
tisíc  korun  se  zhruba  100  ti-
síci korunami,“ uvedl radní Krá-
lovéhradeckého  kraje  Zdeněk 
Kraus.

Udržování rozsáhlé sítě pomníků 
bojiště války z roku 1866 na úze-
mí kraje nestojí jen na finančních 
prostředcích. „Významná je pře-
devším dobrovolná práce členů 
Komitétu  a  pochopení  starostů 
obcí,  které  pomníky  považují  za 
své a starají se o ně,“ sdělil ve-
doucí oddělení kultury a památ-
kové péče Pavel Mertlík.

(dio)

Na snímku autor publikace Václav Uhlíř při hře na varhany, kterým rozumí nejen po stránce hudební, ale dokáže je i postavit.
(foto lž)

Náves v Čistěvsi zdobí dů-
kladně a čerstvě opravená 
Boží muka. Rekonstrukci pís-
kovcového kříže, jehož po-
slední oprava proběhla v 80. 
letech minulého století a po-
ničila jej už válka v roce 1866, 
pomohl obci zaplatit Králové-
hradecký kraj. Ten do sedm-
desátitisícového rozpočtu re-
konstrukce přispěl polovinu.

Opravený  pomník  spolu  s  čis-
těveskou starostkou slavnostně 
odhalil  2.  června  také  králové-
hradecký hejtman Pavel Bradík. 

„Čistěves,  která  leží  nedaleko 
lesa Svíb, patří do turisticky za-
jímavé oblasti bojiště války z ro-
ku  1866.  Vedle  pomníků  z  té-
to války chceme, aby se opra-
vovaly  i  další  drobné  památky 
u nás. Vedle peněz na opravu 
Božích muk kraj přispěl dalších 
35  tisíc  korun  na  rekonstrukci 
pomníku obětem první světové 
války,  který  stojí  také  na  naší 
návsi,“  řekla  starostka  Anna 
Ludvová.  (dio)

V Čistěvsi  
opravena  
Boží muka

V Rychnově nad Kněžnou, ro-
dišti Karla Poláčka, autora Bylo 
nás pět, je sousoší pětice klu-
ků z oné knihy, dílo profesora 
hořické kamenickosochařské 
školy Michala Moravce, od-
halené před čtyřmi lety za pří-
tomnosti Karla Smyczka, re-
žiséra televizního zpracování 
stejnojmenné knihy, a před-
stavitelů klukovských rolí. Zle-
va stojí Josef Zilvar z chudo-
bince se „žralokem“ na botě, 
Čenda Jirsák se psem Pajdou, 
Éda Kemlink, Petr Bajza a Ton-
da Bejval. Zvídavá otázka: Má 
sochu i Rampepurda ze stej-
nojmenné knihy?
Ano, za ní však musíme do hor 
– ona přece byla z hor, tedy 
Orlických, do vesnice Ram-
puše. Její sochu od stejného 
autora tam najdeme a ved-
le je povídání. Z něj si pře-
čteme citát z Poláčkova Bylo 
nás pět: Kristýna, ta mne tahá 
z postele, vstávej, lenochu, je 
čas do školy. Já s ní zápasím 
a křičím: “Nech mne, ty Ram-
pušando,“ neboť ona pochází 
ze vsi Rampuše, která jest po-
ložena vysoko v horách. A umí 
česky jako německy, se svý-
mi příbuznými mluví po ha-
ťalácku jako ti mužové, co při-

vážejí dřív z hor. „Tak abys vě-
děla, od dneška se jmenuješ 
Rampepurda,“ ona se směje 
jako blázen, ona má šamstra 
a bude se vdávat. Na cestě se 
stavím pro Bejvala Antonína 
a tomu okamžitě oznámím, 
že Kristýna jest vlastně Ram-
pepurda a jemu se to líbí.  Tak 
se směje. Doplněno informací, 
že v onom televizním seriálu 
ztvárnila filmovou roli Ram-
pepurdy Bára Srncová.
 Ale  jestli tam pojedete a bu-
dete už docela blízko, ne-
nechte se zmást ukazatelem 
směr Nebezká Rybná. Čest-

Himlhergot za Rampepurdou

ný pionýrský s písmenem Z.  
Německy se tahle vesnice 
jmenovala Himmlisch Ribnei  
a teď se mně chce říct: Himl-
hergot, copak tady někdo ne-
uměl napsat správně čes-
ký překlad Německá Rybná? 
Množné číslo od slova nebe 
je nebesa, a ne nějaká nebe-
za. Za tenhle oficiální silniční 
ukazatel, který stojí před kři-
žovatkou pod Hláskou  směr 
Rampuše už dlóuhou - s prv-
ním čárkovaným  ó - dobu, je 
taky přece někdo zodpovědný. 
Rampepurdo, tohle ti himlher-
got dělat neměli. Josef Krám

Nové zákoutí v historickém 
místě. V Hradci Králové byla 
počátkem června dokončena 
rekonstrukce takzvaných se-
verních teras.

V  sousedství  městské  hudební 
síně,  kde  dříve  stával  královský 
hrad, vzniklo nové zákoutí a scho-
diště  spojující  historické  cen-
trum  s  Žižkovými  sady.  Úpravy 
přišly město na téměř dvacet mi-
lionů korun.  To, že se opravova-
lo, přispělo i k novým poznatkům 
o dějinách krajského města. Ar-
cheologové  zde  totiž narazili  na 
všechny  tři  hradební  linie,  které 
v minulosti sídlo obepínaly. Jed-
na z nových zdí proto vyrostla na 
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Od 2. června do 30. září , z vý-
chodu na západ, z jihu na se-
ver a zase zpět, v jednom dni, 

na  trase  dlouhé  118  kilometrů, 
opět jezdí dva pravidelné spoje. 
Autobusy pro pěší, turisty i cyk-
loturisty jsou speciálně vybavené 
pro přepravu kol. Vyjíždí ráno po 
sedmé hodině a odpoledne ko-
lem půl páté se vrací zase zpět. 
Na hlavní „páteřní“ trasu navazují 
další autobusové i vlakové přípo-
je. V červnu  jezdí během víken-
dů, o letních prázdninách - v čer-
venci a srpnu - denně, v září kaž-
dý čtvrtek, sobotu a neděli. 

Novinka: Nově je zavedena lin-
ka  cyklobusu  na  trase  Hostin-
né-Lánov-Dolní  Dvůr  (zastávka 
Rudolfov).  Cyklobus  se  z  Dol-
ního Dvora vrací zpět do Vrch-
labí a umožňuje zájemcům z té-
to lokality další možnost výletu.

Doporučení: Lánov se stává no-
vým  dopravním  uzlem.  Zájemci 
z Hostinného a Prosečného mo-
hou v Lánově přestoupit do cyk-
lobusů dle vlastního výběru směr 
východ (odjezd v 9.24 hodin do 
Horní  Malé  Úpy)  i  směr  západ 
Krkonoš  (odjezd  v  8.41  hodin 
do Harrachova). Cestu zpět cyk-

lobusem  je  třeba  zkombinovat 
s vlakovým spojem, odjíždějícím 
v 19.12 hodin z Vrchlabí.

Na  trase  cyklobusu  číslo  5  ve 
směru Žacléř - Trutnov je ome-
zena přeprava  jízdních kol. Ko-
ordinátor  projektu  Krkonoše 
– svazek měst a obcí žádá cyk-
listy, aby v sedle kol sjížděli na 
autobusovou  zastávku  Trutnov 
– Rozcestí Babí, odtud mohou 
nastoupit do cyklobusu. 

Upozornění:  Autobusy  na  lin-
ce  Žacléř  –  Trutnov  a  Trutnov 
– Horní Malá Úpa mají během 

pracovních dní, sobot a svátků 
rozdílný jízdní řád. Je to z důvo-
du změn v dalších navazujících 
dopravních spojích. 

Tip: Cyklobus ze Semil  z Čes-
kého ráje zajíždějící do Krkonoš 
odjíždí  z  Jilemnice  –  Hrabačo-
va směr Kozákov v 8.35 hodin. 
Protože  z  Českého  ráje  v  od-
poledních  ani  večerních  ho-
dinách  není  zaveden  spoj  hro-
madné  dopravy  zpět  do  Kr-
konoš,  doporučujeme  jej  pou-
ze cyklistům, kteří se mohou po 
vlastní  ose  vrátit  sami  zpět  do 
místa bydliště či ubytování.

 Projekt Krkonošských cyklobu-
sů je možný díky práci dopravců 
ČSAD Semily, Osnado Trutnov 
a KAD Vrchlabí, finančnímu při-
spění  Královéhradeckého  a  Li-
bereckého  kraje  i  koordinaci 
Svazku Krkonoše. V letní sezó-
ně výrazně zlepšuje dostupnost 
řady měst i obcí. Návštěvníci Kr-
konoš mají prostřednictvím této 
sítě  veřejné  dopravy  příležitost 
poznat  v  krátké  době  podstat-
nou část nejvyšších hor ČR. Le-
tos bylo vydáno 2 000 ks pla-
kátů s mapkou a  jízdními  řády, 
v terénu umístěno a instalováno 
71 plechových cedulí, vytištěno 

a  distribuováno  50  000  ks  le-
táčků. K dispozici  zdarma  jsou 
v krkonošských infocentrech.

V Královéhradeckém kraji je mož-
né  využít  přepravu  jízdních  kol 
autobusy  také v Českém  ráji  či 
v oblasti Kladského pomezí. Kraj 
uvolnil na provoz cyklobusů přes 
dva miliony korun. Podle statistik 
krajského úřadu cyklobusy v kra-
ji v loňském roce  najezdily přes 
80 000 kilometrů. Průměrně vy-
užívá  linky  cyklobusů  kolem  20 
cestujících,  ve  špičce  používá 
jeden spoj až 50 lidí.

Dáša Palátková

Cyklobusy opět slouží turistům

Po úspěšném loňském roční-
ku „Šikovné ruce pro hospic“, 
z jehož výtěžku bylo zakoupe-
no klimatizační zařízení do po-
kojů těžce nemocných v Hos-
pici Anežky České, vyhlašuje 
Oblastní charita Červený Kos-
telec, středisko Hospic Anež-
ky České opět soutěž „Šikovné 
ruce pro hospic 2007“ o nej-
lepší vlastnoručně vyrobený vý-
robek věnovaný pro hospic.

Soutěž má  tentokrát  tři  kategorie 
(děti  do 9  let,  děti  od 10 do 18 
let,    dospělí).  Na  výrobek  je  tře-
ba nalepit štítek se jménem a pří-
jmením,  bydlištěm  včetně  PSČ, 
případně s tel. spojením, kategorií 
a prodejní cenou (v obvyklé ceno-
vé  výši).  Správně  vyplněný  štítek 
velmi usnadní registraci a umožní 
včasné pozvání na slavnostní ver-
nisáž!
Výrobky  mohou  být  předávány 
buď  osobně  nebo  prostřednic-
tvím  pošty  do  prodejny  levného 
textilu  v  Hospici  Anežky  České 
(5. května 1170, 549 41 Červený 
Kostelec).
Vernisáž  prodejní  výstavy,  kte-
rá bude vyvrcholením této akce, 
a  vyhlášení  vítězů,  se  uskuteční 
opět v rámci Světového dne hos-

Šikovné ruce pro Hospic Anežky České  
v Červeném Kostelci

Mezinárodní partnerství přináší 
dobré ovoce

Koncem dubna podnikla sku-
pina sedmi obecních zastupi-
telů z Královéhradeckého kra-
je a tří pracovníků Centra pro 
evropské projektování z Hrad-
ce Králové pětidenní pracovní 
cestu do francouzské Dol-
ní Normandie, jmenovitě do 
městečka Le Mele sur Sarthe 
a jeho okolí.

Toto místo je již více než 15 let 
spjato  partnerskou  smlouvou 
s obcí Libčany v okrese Hradec 
Králové,  a  to podle pravidel  di-
rektorátu  pro  kulturu  Evropské 
unie.  Libčanští  znají  téměř  do-
konale  život  a  životní  prostředí 
svých partnerů, a proto se na ně 
obrátili představitelé mikroregio-
nů  „Urbanická Brázda“ na Hra-
decku  a  „Bradla“  na  Jičínsku, 
aby  jim zprostředkovali  tuto ná-
vštěvu,  během  které  chtěli  po-
znat  tamní  komunální  aktivity 
a  struktury,  podpořené  z  pro-
středků Evropské unie.

Příprava  celé  cesty  trvala  více 
než  dva  měsíce  a  organizovali 
ji  především  předsedové  obou 
partnerských sdružení, a  to Au-
gustin  Čermák  z  české  strany 
a Claire Bressonová z francouz-
ské  díky  e-mailovému  spojení 
velmi  operativně.  Francouzští 

přátelé zorganizovali bohatý pro-
gram s detailním časovým rozvr-
žením, dopravu nájemními auty, 
ubytování a nezbytný doprovod. 
O program celého jednoho dne 
se  postaralo  vedení  Zeměděl-
ského  gymnázia  v  Sées,  jehož 
jedna  třída  byla  loni  na  týdenní 
návštěvě  v  Hořicích  jako  hosté 
Vyšší  odborné  školy  pro  rozvoj 
venkova.

Mezi  navštívené  objekty  pa-
třila např. víceúčelová sportovní 
a  kulturní  hala  v  Mortagne  sur 
Perche,  obdobné  zařízení  v  Le 
Mele spojené s mateřskou škol-
kou a školní družinou, středisko 
pro volný čas kolem tamního je-
zera,  agroturistická  farma,  stře-
disko pro poznávání přírody a ži-
votního prostředí kolem zámečku 
Courboyer  a  konečně,  nikoliv 
však v poslední řadě obecní vý-
stavba  domků  se  sníženým  so-
ciálním  nájemným  a  skupinová 
výstavba pro seniory včetně za-
řízení pro péči o ně.

Všechna tato zařízení byla finan-
cována  z  více  zdrojů,  počínaje 
obecními přes  regionální  všech 
stupňů až po evropské.

Jedno  dopoledne  bylo  věno-
váno  krátkému  semináři  o  zku-

Dostalo se mi do ruky minulé 
číslo čtvrtletníku U nás v kraji 
a v něm mne zaujala informace 
na 3. straně, že v Novém pivo-
varu najdou lidé všechny úřed-
níky kraje. Jistě má své opod-
statnění sloučit všechny krajské 
úředníky pod jednu střechu, ale 
Královéhradecký kraj však není  
jen Hradec Králové s krajským 
úřadem. Jsou zde i další men-
ší města a i zcela malé obce. 
O vesnice jde především.

Život  na  venkově  se  podstatně 
změnil,  především  přestal  být 
nutným k obživě lidí našeho stá-
tu.  Země  na  něm  není  závislá. 
Není žádný problém cokoli, od-
kudkoli dovézt. Naopak se sem 
tlačí  mnoho  potravin  z  ciziny 
a nelze  je  ani  omezit  clem. Při-
tom mnozí zahraniční zemědělci 
mají  nesrovnatelně  nižší  vstupy 
do  výroby  (levnější  stroje,  hno-
jiva,  osiva,  chemikálie,  palivo, 
energii) případně jsou přímo do-
továni. Takže i naše zemědělství 
se  muselo  zproduktivnit.  Ná-
sledkem  je  situace,  že  ze  ze-
mědělství  muselo  odejít  mno-
ho zaměstnanců a buď za prací 
musejí dojíždět, nebo se vůbec 
odstěhují  do  měst.  Vlivem  no-
vých výkonných technologií uby-
la i potřeba mnoha zaměstnanců 
v  lesním hospodářství,  a  to ne-
jen  v  dělnických  profesích.  Tím 
zanikly  další  příležitosti  pro  za-
městnání obyvatel venkova. Po-
měrně vysoké náklady na dojíž-
dění do měst za prací vzhledem 
k platům obyčejných lidí mají za 
následek, že se malé vesnice vy-
lidňují.
Jenže  s  úbytkem  lidí  přihláše-
ných  k  trvalému  pobytu  ubu-

Dopravní spojení je pro život 
na vesnici klíčové

de pro obec financí na provoz. 
Náklady  však  zůstanou  stej-
né.  Údržba  vodovodu,  obecní 
osvětlení, údržba veřejných ko-
munikací, úřední agenda s ves-
nicí  spojená  atd.  Z  tohoto  dů-
vodu  je  třeba dělat vše pro  to, 
aby se na vesnicích udrželo co 
nejvíce obyvatel.

Je  sice  pravda,  že  se  do  ně-
kterých  obcí  přestěhovávají  lidé 
z měst, ale mnozí se do nich ne-
zaintegrují, případně tam ani ne-
jsou  hlášeni  k  trvalému  pobytu. 
Často si takový zbohatlík na ven-
kově postaví  ranč obehnaný  vy-
sokou zdí, ráno rodina odjede fá-
rem  za  prací  a  k  večeru  se  na-
vrací za „zeď“. Občas se i najdou 
tací,  kteří  sice  nejsou  přihlášeni 
k  trvalému  pobytu,  ale  vstupují 
a angažují se v různých organiza-
cích obce.

Aby se však udržely obce a je-
jich folklór, je nutno jim pomoci 
a ne je ničit. K tomu je třeba za-
chovat  alespoň  minimální  do-
pravní obslužnost, prodejnu se 
základními potřebami, případně 
restauraci. Musíme si uvědomit, 
že život na vesnici je v mnohém 
těžší  a  nákladnější.  Většinou 
musejí děti,  i  ti nejmenší, dojíž-
dět do školy. Chtějí-li se zúčast-
ňovat různých kroužků a dalších 
mimoškolních  aktivit,  musejí  za 
nimi dojíždět.
Vesnicím  hodně  ublížila  znač-
ná  redukce  autobusové  do-
pravy po roce 1990. Nyní došlo 
i na vlaky. Měli bychom si však 
uvědomit,  že  železnice  k  ven-
kovu  patří  a  ne  se  starat  pou-
ze o hlavní tahy s Pendoliny, jak 
jsme toho nyní svědky.

Stát  se  zbavil  tohoto  břemene 
tím,  že  ho  předal  do  kompe-
tence krajů. Není  lehké pro za-
stupitele  kraje  odhlasovat  do-
tace pro lokální železnice, když 
kraji  chybí  spousta  peněz  na 
jiné  potřeby,  ať  už  je  to  nová 
budova  krajského  úřadu,  pro-
voz nemocnic, školství atd. Ne-
štěstím  je  i  to, že se  jednotlivé 
krajské  úřady  nejsou  schopny 
nebo ochotny dohodnout mezi 
sebou a na hranicích krajů ces-
tující musí přestupovat.

Příkladem  je  Lomnice  nad  Po-
pelkou  na  trati  064  Mladá  Bo-
leslav – Stará Paka. Taková zby-
tečnost prodlouží kvůli přestupu 
cestovní  čas  téměř o 20 minut! 
Ani  poměrně  vysoká  cena  jízd-
ného na železnici nepřispívá do-
statečné obsazenosti vlaků. Eko-
nomicky výhodnější by bylo, kdy-
by ve spoji jelo více lidí za levnější 
jízdné, než dva lidi za draho.

Dalším neštěstím je stálé, místy 
až nesmyslné rušení návaznosti 
vlaků  na  některých  malých  ná-
dražích. Stává se, že do nádraží 
vjíždí vlak z jedné trati 2 – 8 mi-
nut  po  odjezdu  na  druhé  tra-
ti. U  již zmíněné trati 064 to  je 
např.  v Dolním Bousově, nebo 
v Libuni. V některých případech 
to dokonce vypadá jako záměr. 
Spoj  kupř.  stojí  20  minut  dvě 
stanice  před  nádražím  a  křižo-
vatkou dvou tratí, aby pak přijel 
do uvedeného nádraží 8 minut 
po  odjezdu  jiného  vlaku  (Mla-
dějov v Č. – Libuň). 

Z dopisu Jaroslava Šperlinga, 
úsek životního prostředí 

Městský úřad Sobotka

šenostech  se  zajišťováním  fi-
nancí  z  evropských  fondů,  kte-
ré vedl prezident Sdružení obcí 
„Pays  Melois“  pan  Jean-Louis 
Mézier. Pak se konala společná 
večeře asi pro 80 osob, kterou 
organizovala místní sdružení pro 
partnerství s Faringdonem v An-
glii, s Falkensteinem v Německu 
a s našimi Libčany u příležitosti 
50.  výročí  podpisu  Římských 
smluv. Všechna  tato místa mají 
v Le Mele po sobě pojmenova-
né ulice, které se stýkají na Ev-
ropském náměstí.

Poděkování patřilo všem organi-
zátorům. Neloučili  jsme se s ni-
mi však nadlouho, protože devět 
z nich přijede koncem června na 
návštěvu  Smetanovy  Litomyšle 
a hradeckého festivalu regionál-
ních divadel.

Libčanské sdružení pak pořádá 
pro  své  členy  a  hosty  večerní 
posezení  na  místním  stadionu 
s občerstvením a hudbou. Kon-
cem  července  a  začátkem  srp-
na si obě obce vymění skupinu 
16 mladých lidí ve stáří 16 – 20 
let. Libčanští si tak budou moci 
ověřit své znalosti francouzštiny 
získané v kurze, který pro ně po-
řádá místní škola.

Augustin Čermák

piců  5.  října  2007.  Vítězům  ze 
všech  třech  kategorií  zde  bude 
předána cena. 
Průběh soutěže  je možné sledo-

vat na stránkách www.hospic.cz. 
Výtěžek  z prodejní  výstavy bude 
věnován na podporu kvalitní péče 
o těžce nemocné.  (ew)

Výstavka prací z minulého ročníku

 
V Jaroměři před školou Na Ostrově se o posledním květnovém pátku uskutečnil Barevný den, který byl součástí tradiční Bam-
biriády  - přehlídky činností sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. V této akci pro veřejnost nabídla společnost 
EKO-KOM  program, který seznamuje s nutností a pravidly správného třídění odpadu. Ukázku  navštívily také místní základní 
a mateřské školy. Příjemnou atmosféru umocnila veselá dětská hudba a soutěže s maxi dominem, kolem štěstí či vědomostními 
kvízy z oblasti třídění odpadu.     (mm)


