
Zvony a církevní památky byly le-
tos hlavním tématem konference a 
veletrhu cestovního ruchu Infotour 
a Cykloturistika, který se uskuteč-
nil ve dnech 13. – 14. března 2009  
v Hradci Králové. 
„Zvolené téma letošní konferen-
ce Zvony a církevní památky se 
osvědčilo jako zajímavé a lákavé 

pro odborníky i širokou veřejnost. 
Doufáme, že i téma Šlechtické rody 
a jejich památky, které se připravu-
je na příští ročník veletrhu, si nalez-
ne své zájemce a stane se přínosem 
pro cestovní ruch v Královéhradec-
kém kraji,“ řekl náměstek hejtmana 
Helmut Dohnálek. 

Vlasta Kratochvílová

Stovky obyvatel České Skalice 
se tísní ve školní restauraci. Na-
pjatě sledují dění tamního za-
stupitelstva. Takovou pozornost 
a očekávání svých obyvatel mohli 
českoskalickým zastupitelům 16. 
března závidět i jejich kolegové na 
kraji či v parlamentu. Na jednání 

tamních městských zastupitelů při-
jel královéhradecký hejtman Lubo-
mír Franc s čerstvými informacemi 
o naději pro jejich město: zprovoz-
nění obchvatu České Skalice.
Obchvat České Skalice, jehož zpro-
voznění brání pár desítek metrů 
chybějících pozemků, musí podle 
hejtmana Královéhradeckého kra-
je začít sloužit řidičům a ulevit od 
nadměrné dopravy do konce roku. 
Hejtman se během několika prv-
ních měsíců ve své funkci pustil 
do usilovného hledání cesty, jak na 
tuto nedokončenou dopravní stavbu 
co nejrychleji převést frekventova-
nou dopravu z centra města.
„Problém nedokončeného čes-
koskalického obchvatu, podobně 

jako v případě nedokončení dálnice 
D11 k Hradci Králové, vznikl také 
kvůli špatné komunikaci centrálních 
institucí. V tomto případě chceme 
sehrát důležitou roli a chyby státu 
napravit. Naším cílem je, aby do 
konce roku tranzitní doprava z čes-
koskalického centra zmizela,“ řekl 

královéhradecký hejtman Franc.
Aktivita hejtmana, který se během 
několika týdnů v této věci mnoho-
krát jednal se zástupci ministerstva 
dopravy, Ředitelství silnic a dálnic, 
českoskalickou radnicí i zástupci 
majitelů pozemků, dokázala přenést 
bouřlivá atmosféru ze zablokované-
ho průtahu Českou Skalicí k jedna-
címu stolu a na zastupitelstvo.
„Nesnesitelnou dopravní situaci ve 
skalickém centru, která má blíz-
ko k absurdnímu dramatu, velice 
dobře znám. Vůbec se nedivím, že 
se tamní obyvatelé pustili do blo-
kády silnice. Chci vyřešit patovou 
situaci, kterou lze nyní uvolnit jen 
za jednacím stolem. Moje role by 
měla spustit nevratné kroky vedou-

cí k dostavbě a zprovoznění této 
stavby,“ dodal hejtman Franc. 
V krajním případě je kraj připraven 
finančně přispět na výstavbu komu-
nikace, která by obchvat dokončila, 
ale vedla kolem pozemků, jež jsou 
nyní předmětem sporu a dostavbě 
brání.

V současné době jsou ve hře dvě ře-
šení, která by vedla k odstranění do-
pravy z centra České Skalice. V pří-
padě dohody majitelů pozemků se 
státem by se mohl obchvat dostavět 
podle původních plánů. Pokud by 
tato jednání ztroskotala, podpořil by 
kraj výstavbu „obchvatu obchvatu“. 
„Ze Státního fondu dopravní infra-
struktury má kraj k dispozici 25 
milionů korun. Část těchto financí 
bychom mohli poskytnout České 
Skalici jako účelovou dotaci na vý-
stavbu silnice, která by vedla kolem 
nynější navržené, ale nedokončené 
trasy obchvatu. Komunikace by se 
tak propojila a lidé by si mohli od 
nadměrné dopravy oddychnout,“ 
uvedl hejtman Franc.

Na letošní Infotour lákaly zvony a církevní památky

Obchvat Skalice musí být do konce roku

Pacienti ošetření během letošního 
února ve zdravotnických zařízeních 
Královéhradeckého kraje ušetří 
díky možnosti vyhnout se placení 
poplatků v krajských zdravotnic-
kých zařízeních celkem 2 786 790 
korun: tuto částku by měl proplatit 
kraj formou daru. Vyplývá to z fak-
tur, které kraji zaslaly nemocnice a 
další zdravotnické instituce ve sprá-
vě kraje po prvním měsíci spuštění 
systému „odpouštění“ poplatků. 
Celkově se v kraji na poplatcích 
v krajských nemocnicích vybraly 
více než 4 miliony korun.
 „V našem kraji se tento systém roz-

běhl bez komplikací. V této souvis-
losti se nevyskytly ani žádné vyšší 
administrativní požadavky spojené 
s vyřizováním těchto darů v jednot-
livých zdravotnických zařízeních,“ 
uvedla Jana Třešňáková, krajská 
radní odpovědná za oblast zdravot-
nictví.
Celkově kraj vyčlenil na letoš-
ní rok 50 milionů korun, které by 
měly možná proplácení těchto darů 
pokrýt. Ze statistik vyplývá, že 
nejmenší ochotu přijmout dar kraje 
měli pacienti v ambulancích při pla-
cení třiceti korunového poplatku: o 
dar kraje žádá necelých 40 procent 

ošetřených. O poskytnutí daru pa-
cientům a uvolnění peněz z kraj-
ského rozpočtu bude v souvislosti 
s regulačními poplatky rozhodovat 
krajská rada.
Regulační poplatky nemusí platit 
pacienti v zařízeních spravovaných 
Královéhradeckým krajem od le-
tošního 1. února. Lidé v případě zá-
jmu o proplacení poplatku krajem 
uzavírají smlouvy, podle kterých 
přijímají úhradu poplatku jako dar 
od kraje. Tuto smlouvu je možné 
uzavřít přímo v ordinaci či lékárně 
písemnou nebo ústní formou.

(rUk)

Díky daru kraje ušetří pacienti 2 786 790 korun

Originál zvonu,  který v roce 1592 odlil královéhradecký zvonař  Eliáš 
Stodola (Foto: archiv KÚ)

Blokáda. Nespokojení obyvatelé České Skalice zablokovali průjezd městem, aby upozornili na problémy, se který-
mi se kvůli nedostavěnému obchvatu musí jejich město potýkat.

(rUk)

Foto: Ivan Vávra

Na slovíčko, pane hejtmane

1.náměstek hejtmana 
Josef Táborský o vrch-
labské nemocnici.

Radní Jiří Nosek o ná-
chodském gymnáziu.

Náměstek hejtmana 
Helmut Dohnálek o 
dotacích a rozvoji

Náměstek hejtmana             
Vladimír Derner o privatizaci 
zisků a socializaci ztrát2 3
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Myslím, že Vaši otázku ani ne-
musíte vyslovit. Samozřejmě, je 
to globální finanční krize a z ní 
vyplývající negativní dopady jako 
je nezaměstnanost, pokles život-
ní úrovně a další problémy. A jak 
může pomoci krajská samosprá-
va? To bude asi ta hlavní otázka 
a odpověď na ni vás bude nejvíc 
zajímat. Mohu vás ubezpečit, že 
krajská samospráva a podnikate-
lé v Královéhradeckém kraji mají 
stejný cíl: budovat prosperující 
region. Je tedy žádoucí, abychom 
náš postup v době krize koordino-
vali s hospodářskými komorami 
s cílem zabránit odlivu kvalifiko-
vaných pracovních sil mimo kraj. 
Měli bychom také rozvíjet učňov-
ské školství, zaměřit se na sfé-
ru služeb, podporovat turistický 
ruch. Vnímám hospodářskou krizi 
jako normální jev, který provází 
každou ekonomiku. Jsme ochot-
ni si přiznat, že v našem životě 
se střídá období zdraví s časem 
nemoci, ale najednou jsme zasko-
čeni, pokud se taková "nemoc" 
objeví v ekonomické sféře, navíc 
po dlouhém čase klidu a prosperi-
ty. Chovejme se tedy jako v krizi, 
jako v období nemoci. Neumím 
pojmenovat ten zázračný lék ve-
doucí k překonání krize, ale jako 
krajská samospráva se budeme 

snažit hledat alespoň dílčí řešení, 
která pomohou zmírnit příznaky 
globální recese v Královéhradec-
kém kraji: podporovat sféru slu-
žeb, vyhledávat projekty řešící 
lokální nezaměstnanost atd. Ne-
měli bychom propadat panice a 
především nesmíme dopustit, aby 
se krize hospodářská přeměnila v 
krizi se společenskými dopady. 
Četl jsem v jednom průzkumu, 
že nejhůře vidí budoucnost české 
ekonomiky občané Královéhra-
deckého kraje. Lze to pochopit, 
když uvážíme řadu zdejších firem 
napojených například na automo-
bilový průmysl. Nehýčkejme si 
ale v sobě pouze apatii a očekává-
ní nejhoršího. Zachovejme klid a 
chladnou hlavu. Nemůžeme krizi 
zabránit, můžeme ji však přežít v 
co nejlepší kondici. 

Lubomír Franc, hejtman
Královehradeckého kraje

4 4Radní Jana               
Třešňáková o prvním            
babyboxu v kraji 3
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Nutné změny ve způsobu řízení 
krajského zdravotnictví, transpa-
rentnější hospodaření i dluh kraj-
ských nemocnic ve výši 175 mili-
onů korun: to jsou základní body, 
které přinesly výsledky auditu 
obchodních a příspěvkových or-
ganizací Královéhradeckého kraje 
v oblasti zdravotnictví. Ukazuje se, 
že ekonomická kondice krajské-
ho zdravotnictví je v horším stavu 
než tvrdilo bývalé vedení krajského 
zdravotnického holdingu. 
„Audit ukázal, že dosavadní způsob 
řízení a vedení zdravotnictví byl 
neudržitelný. Potvrzuje se, že eko-
nomická situace nemocnic je horší 
než tvrdilo bývalé vedení holdin-
gu. To vytvořilo ve zdravotnictví 
nepřehledný, složitý propletenec 
obchodních vztahů, které dosud 
bránily spolehlivé kontrole kraje. 
To měníme a nyní máme všechny 
obchodní společnosti holdingu pod 
kontrolou. Jednou z priorit je zvy-
šování kvalitní dostupné zdravotní 
péče v kraji,“ uvedl královéhradec-
ký hejtman Lubomír Franc, který 
je současně předsedou krajského 
zdravotnického holdingu.

Potvrzuje se, že některé nemocnice 
dlouhodobě hospodaří se ztrátou: 
vedení nemocnic, které mají eko-
nomické problémy, nyní jednají se 
svými dodavateli a připravují splát-
kové kalendáře svých pohledávek. 
Kraj je zároveň připraven kdykoli 
ekonomice jednotlivých zdravot-
nických zařízení finančně pomoci.
„Zdravotnictví není výdělečná čin-
nost, ale jako veřejná služba nemů-
že být při svém hospodaření ztráto-
vé. Vedení holdingu nyní musí na-
stavit pravidla řízení efektivnějším 
směrem a zdravotnická zařízení 
musí začít postupně ekonomické 
ztráty snižovat,“ uvedla Jana Třeš-
ňáková, radní odpovědná za krajské 
zdravotnictví.
Zdravotnický holding Králové-
hradeckého kraje nyní tvoří deset 
akciových společností: vedle čtyř 
oblastních a jedné městské nemoc-
nice to jsou firmy, které zabezpeču-
jí služby pro oblast zdravotnictví. 
Královéhradecký kraj zaměstnává 
v oblasti zdravotnictví přes 3 500 
lidí. Kraj řídí také pětici příspěvko-
vých organizací.

Nemocnice krajského holdingu 
bojují s dluhy
Omezení kvalitní péče se pacienti bát nemusí 

Královéhradecký kraj nabídne vrch-
labské nemocnici pro letošní rok 
dotaci ve výši 200 tisíc eur - asi šest 
milionů korun, kterou bude moci 
toto soukromé zdravotnické zaří-
zení získat. Tato nemocnice však 
musí zachovat péči pro pacienty 
v současném rozsahu u všech regis-
trovaných oborů. Zároveň ji bude 
možné použít pro zajištění lékařské 
služby první pomoci. Přidělení do-
tace schválili krajští zastupitelé.
Podle tohoto návrhu by kraj pro-
plácel zdravotnické výkony zpět-
ně. Tento způsob zajištění lékařské 
péče ve vrchlabské nemocnici je 
pro kraj i pacienty výhodnější, než 
pokud by kraj toto zdravotnické 
zařízení koupil či si je pronajímal. 
Cena, za kterou majitelé nemocni-
ci nabízeli, je pro kraj nepřijatelná. 
Odpovědnost za její budoucnost je 

nyní jednoznačně v rukou jejího 
vedení.
„Nemocnice bude moci šestimili-
onovou dotaci čerpat čtvrtletně ve 
třech splátkách. Koupě nemocnice 
pro kraj nepřipadá v úvahu kvůli 
vysoké ceně, kterou požadují maji-
telé. Na základě informací vyjedná-
vací komise s vrchlabskou nemoc-
nicí již dříve krajští radní rozhodli, 
že její pronájem by byl pro kraj 
finančně výhodný nejméně,“ upřes-
ňuje vicehejtman Josef Táborský
Krajský příspěvek vrchlabské ne-
mocnici bude vázán na konkrétní 
léčebné výkony, které udrží lékař-
skou službu pro obyvatele daného 
regionu. Nemocnice také bude mu-
set prokázat, že je personálně a od-
borně stabilní a nepotýká se s nedo-
statkem zdravotnického personálu, 
zejména lékařů.

Při pořízení nábytku do Regiocent-
ra Nový pivovar se Královéhradec-
ký kraj dopustil správního deliktu 
a nepostupoval podle zákona o ve-
řejných zakázkách. Rozhodl o tom 
Úřad pro ochranu hospodářské sou-
těže (ÚOHS), který za to uložil kra-
ji pokutu 800 tisíc korun. Kraj totiž 
rozšířil předmět leasingu o dodávku 
mobilního a vestavěného atypické-
ho nábytku a výrobky za více než 
35 milionů korun v jednacím řízení 
bez uveřejnění.
O postupu, který ÚOHS označil za 
správní delikt, rozhodla v dubnu

Poprvé v historii publicistického 
pořadu TV Nova "112 - V ohrožení 
života" byly z jeho reportáží, od-
vysílaných v roce 2008, slavnostně 
uděleny ceny neohroženým hrdi-
nům.
Mezi patnácti nominovanými za-
chránci, jejichž jména vzešla z di-
vácké ankety, bylo pět rovnocen-
ných vítězů. Jedním z nich se stal 
nadstrážmistr Zdeněk Kacálek, 
profesionální hasič Hasičského zá-
chranného sboru Královéhradecké-
ho kraje a člen Odborového svazu 
hasičů.

Být profíkem 
se vyplatí

Okénko do klubu zastupitelů ODS

Podle současného 
vedení Králové-
hradeckého kraje 
panuje v oblasti 
zdravotnictví neu-

těšená situace. Současný sociálně-
demokratický hejtman Lubomír 
Franc tvrdí, že minulé vedení kraje 
prezentovalo krajský zdravotnic-
ký holding jako společnost s mír-
ně ziskovým hospodařením, podle 
France má však ve skutečnosti tato 
akciová společnost finanční problé-
my. Oblastní nemocnice Náchod 
je ve zhruba stomilionové ztrátě, 
rychnovská nemocnice ve dvaceti-
milionové ztrátě.
V minulých dnech byly v médiích 
prezentovány názory na hospoda-
ření zdravotnického holdingu ze-
jména z úst zastupitele Vladimíra 
Drymla, který, jak známo, se rád 
vyjadřuje doslova ke každé proble-
matice, zejména pak ke krajskému 
zdravotnictví. Údaje o dluzích, 
které uvádí, jsou doslova nadsaze-
né! Jeho prohlášení pro tisk uvádě-
la bez náležitých podkladů téměř 
dvojnásobné dluhy nemocnic.
Skutečný stav těchto pohledávek 
se však zásadně neliší od informací 
podávaných zastupitelům před kon-
cem roku 2008.
Nikde se navíc neuvádí fakt, že v Ji-
číně, Trutnově a ve Dvoře Králové 
hospodaří nemocnice vyrovnaně. 
Nemocnice v Náchodě a v Rych-

nově nad Kněžnou hospodaří trvale 
se ztrátou, a to pracoviště Broumov 
a Opočno. O tom byli vždy krajští 
zastupitelé informováni, a přesto 
se rozhodli opakovaně provoz do-
tovat.
Všechna tato rozhodnutí vždy 
schvalovalo krajské zastupitelstvo 
na základě pravidelných zpráv, kte-
ré byly k tomuto účelu vypracová-
ny. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o velký a složitý podnik, vždy bylo 
nutné dost podrobné vysvětlování.
Je nezbytné informovat veřejnost, 
že nemocnice v akciové společnos-
ti již při svém založení nedostaly 
dost majetku, a to na tehdejší ná-
tlak krajské levicové opozice. Ma-
ximum majetku tedy zůstalo kraji. 
Proto je nyní ohrožení konkurzem 

nepřiměřeně vysoké.
My své řešení současného stavu 
máme připravené - vytvořit jed-
nu krajskou supernemocnici. Pak 
bude její majetek dostatečný. Navíc 
můžeme očekávat provozní a orga-
nizační úspory až ve výši 100 mil. 
korun. Také centralizovaný nákup 
zdravotního materiálu a vyjedná-
vání smluv s dodavateli umožní 
udržení rozsahu lůžkového fondu a 
výhodnější ceny od dodavatelů.
V tomto případě bychom nemuseli 
sahat pro finance do rozpočtu kraj-
ského úřadu - tyto peníze se mohou 
použít na investice a provoz. Navíc 
je možné převést na nemocnice 
(nebo nemocnici) část majetku. 

Jiří Vambera
krajský zastupitel za ODS

Upřednostnění některých zdravotnických     
zařízení dostalo zelenou

Udržení zdravotní péče ve Vrchlabí 
podpoří 6 milionů od kraje

ÚOHS: při nákupu nábytku pro pivovar kraj chyboval, pokuta 800 tisíc
2007 na své schůzi Rada Králo-
véhradeckého kraje. Rozhodnutí 
ÚOHS je zatím nepravomocné a 
kraj se proti němu odvolal.
„Přestože jde o rozhodnutí, které 
učinili naši předchůdci, jsme přede-
vším rozumní hospodáři a chceme 
zabránit zbytečným finančním ztrá-
tám. Je to velice nepříjemná věc: 
podle dokladů, které máme k dispo-
zici je cena pořízeného nábytku pro 
pivovar přemrštěně vysoká. Nyní 
máme jasné rozhodnutí z nezávis-
lého zdroje, že některé praktiky při 
realizaci projektu přeměny hradec-
kého pivovaru byly minimálně ne-
standardní. Pokud bude muset kraj 
pokutu zaplatit kvůli chybnému 
postupu bývalých radních, vznikne 
hmatatelná škoda, jejíž příčiny by-

chom chtěli vyšetřit,“ řekl králové-
hradecký hejtman Lubomír Franc 
a dodal, že o celé záležitosti bude 
informovat krajské zastupitele.
Pokud by kraj zadal výběrové říze-
ní na nábytek podle zákona, mohla 
být vysoutěžená cena pořízeného 
nábytku nižší. Kraj by totiž dodrže-
ním zákonného postupu mohl zís-
kat do soutěže také jiné nabídky za 
výhodnějších podmínek.
„Nelze vyloučit, že pokud by kraj 
dodržel postup stanovený záko-
nem a veřejnou zakázku by zadal 
podle zákona, mohl obdržet i na-
bídky jiných uchazečů. Ti by moh-
li nabídnout nižší cenu než jediný 
krajem oslovený uchazeč,“ napsal 
v odůvodnění rozhodnutí ÚOHS. 

Josef Krám
Dotace udrží lékařskou péči pro obyvatele Vrchlabska

(rUk)

(rUk)

(rUk)
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Zdravotnický holding je stále středem zájmu

Krajské zastupitel-
stvo se v březnu za-
bývalo již tradičně 
také problematikou 
darů na úhradu po-

platků ve zdravotnictví. Náš klub 
zastupitelů za ODS navrhl, aby 
všechna zdravotnická zařízení včet-
ně lékáren měla rovný přístup ke 
zprostředkování těchto darů a taky 
jednotně hlasovala pro.
Z jednání koalice, která samozřej-

mě hlasovala proti, však vyplývá, 
že trvá na tom, aby někteří občané 
kraje měli možnost přijmout dar a 
jiní ne. Svým postojem dává koa-
lice jasně najevo, že upřednostňuje 
a dává výhodu některým zdravot-
nickým zařízením před jinými. Kdy 
už konečně vydá své stanovisko 
UOHS, kdy zasáhne ministerstvo 
zdravotnictví a soudy?

Jan Michálek
krajský zastupitel za ODS



V Muzeu hraček na Starém náměs-
tí v Rychnově nad Kněžnou, které 
vzniklo v roce 2005, otevřou le-
tos 15. dubna také novou expozici 
Magdaleny Dobromily Rettigové. 
Stane se tak v mezipatře klasicist-
ní radnice tam, kde v letech 1824-
1834 měli byt manželé, rodák z ne-
dalekých Kvasin, a jeho manželka 
Magdalena Dobromila Rettigová, 
která právě zde dopsala svoji slav-
nou Domácí kuchařku.
Návštěvníci v nové expozici uvidí 
dobové kuchyňské a domácí věci 
i další součásti každé tehdejší do-
mácnosti, jako byla bible, ručně vy-
šívaná kabelka, domácí oděv a další 
doplňky garderoby. 

Muzeum hraček ročně navštíví přes 
pět tisíc lidí, loni byla jeho expozi-
ce podstatně rozšířena a obohacena 
o typicky český fenomén - čtyři do-
mácí loutková divadla i s dobovou 
dokumentací, mezi nimi i loutkové 
divadlo Vojtěcha Suchardy z Nové 
Paky. V nich bývalo až 130 loutek, 

třeba i vlk v babiččině čepci. Z pří-
růstků zaujme i dávno zapomenutá 
hra Slavní mužové čeští, návštěv-
níci tu mj. najdou habešánka (jeho 
prodejem ve 30. letech 20. století 
podporovali naši lidé Habešany 
proti italským fašistům) i panenky 
v podobě Shirley Templové, dětské 
hvězdy amerického filmu, ale i pa-
nenka v podobě jeptišky. Z novinek 
tu bude k vidění (a slyšení) hrací 
strojek symphonion se třicítkou 
dírkovaných desek.
Mezi dětskými návštěvníky z řad 
malých i větších milovnic panenek 
zaujme obohacená expozice pane-
nek z období od roku 1880 do 60. 
let 20. století. Přestože hlavní výro-
ba panenek byla v Německu, jsou 
k vidění i české panenky hlavně z 
okolí Karlových Varů, kde bylo 80 
porcelánek, které se zabývaly výro-
bou porcelánových panenek. Další 
zemí, kde se panenky vyráběly, byla 
Francie, u nás to byli menšinoví 
výrobci při porcelánkách, pro které 
těla s kloubovýma rukama a noha-
ma vyráběli domácí dělníci. Bohu-
žel takových panenek se zachovalo 
málo. V tomto muzeu najdeme stov-
ku panenek s porcelánovou hlavou, 
z jiných materiálů pak další stovku, 
k tomu kočárky, pokojíčky, dobové 
fotografie atd. Příchozího nejspíš 
překvapí, že byly i panenky charak-
terové, vyráběné podle skutečného 
dítěte, či textilní panenky budoá-
rové; tyto „panenky na pohovku“, 
které nebyly určeny ke hraní, byly 
vždy elegantně a módně oblečené 
do interiéru 20. a 30. let 20. století. 
Vyráběly se z látky a jejich oblečení 
bylo kvalitní a nákladné.

K vidění tu je mj. z přelomu 19. a 
20. století nádherná 120 cm vysoká 
panna s porcelánovou hlavou v do-
bovém oblečení a další budoárové 

panenky, které byly určeny jen jako 
dekorace do bohatých domácností a 
tomu taky odpovídala i výbava pa-
nenek, jako bylo převlečení na noc 
a na vycházky.
Zajimavostí jsou i tzv. papírmaše 
(papierpmache). Jsou to panenky 
vyrobené z levné papírové hmoty 
a hrály s nimi převážně děti z chu-
dých rodin.
„Naše muzeum se věnuje hlavně 
českým hračkám, které obklopo-
valy české děti do roku 1965. Je tu 
tak i miniaturní dětská televizka s 
kompletními pohádkami, které se 
posunovaly na kotoučcích a kde na 
obrazovce běžel jakoby příběh“, 
dodala průvodkyně paní Pecháč-
ková, která začala sbírat panenky 
kolem roku 1990. 

Muzeum hraček má novou expozici
U nás v kraji | březen 2009

Josef Krám

Jediný v kraji
Podorlický skanzen Krňovice je je-
diné muzeum tohoto typu v Králo-
véhradeckém kraji. Soustřeďuje ar-
chitektonické a technické památky 
regionu Královéhradecka, podhůří 
Orlických hor a Podkrkonoší. Ob-
last, kterou zachycuje, se nepřekrý-
vá se žádným z dnes existujících 
skanzenů v ČR. Realizace je dílem 
několika nadšenců a fandů, kteří do 
projektu investují svůj volný čas i 
peníze. Již dnes je ke shlédnutí na-
příklad správcovský polabský sta-
tek nebo kopie zájezdní hospody 
„Na Špici“ z Hradce Králové.

Běžečké závody
Obce Orlické Záhoří, Olešnice v 
Orlických horách a gminy Dusz-
niky Zdrój a Bystrzyca Klodzka 
ve spolupráci s obcí Deštné v Or-
lických horách pořádaly poslední 
únorový den první mezinárodní bě-
žecké závody. Celá akce proběhla 
v rámci realizace projektu „Nákup 
strojové techniky pro zimní turis-
tickou dostupnost Orlických a Bys-
třických hor“, spolufinancovaného 
Evropskou unií prostřednictvím 
Operačního programu přeshraniční 
spolupráce Česká republika - Pol-
ská republika 2007-2013. (rUk)(rUk)

Vůbec první český FREERIDECZ 
karneval na sněhu proběhl v po-
lovině února v areálu NUGGET 
SNOWPUNX Čihalka. Právě ten-
to snowpark byl vyhlášen parkem 
roku 2008 v České republice. Velký 
počet účastníků (cca 600) zname-
nal, že byly k vidění velmi zajímavé 
masky a jamy na netradičních pře-
kážkách. Navíc se rozdávaly ceny 

v hodnotě přes padesát tisíc korun a 
po celou dobu jsme mohli slyšet hu-
dební produkci DJ Hammera, který 
vytvářel skvělou hudební kulisu.
Po samotném karnevalu, vyhlášení 
nejlepší masky a předání cen, ná-
sledovala after párty v podání kon-
certu kapel The Wifebeaters a Gang 
Ala Basta. 

Karneval proběhl na sněhu

(rUk)

Foto: M.C.O.M.

Královéhradecký kraj poskytne Ji-
ráskovu gymnáziu v Náchodě deset 
milionů korun na rekonstrukci tam-
ních sociálních zařízení. Stavební 
práce se dotknou třech pater budo-
vy, „nedotknou“ se však vzděláva-
cího procesu, neboť všechny aktivi-
ty jsou plánovány na období letních 
prázdnin. „Víte, jsem velmi rád, že 
součástí tohoto článku je i krátký 
historický exkurz, který svědčí o 
velké tradici Jiráskova gymnázia v 
Náchodě. Nebojím se říci s nadsáz-
kou a spousta klasiků mě v tomto 
názoru utvrzuje, že kulturní úro-
veň národa se pozná podle úrovně 
oněch zařízení. Bylo by špatnou 
vizitkou, kdybychom opomíjeli 
nedobrý standard sociálních zaří-
zení na gymnáziu. Na jejich špat-
ný stav nás upozorňovaly i orgány 
hygienického dozoru. Tento stav se 
musí změnit“, vysvětluje Jiří No-
sek, člen krajské rady v jehož gesci 
se nachází školství a kultura. Na 
opravu školy bylo z rozpočtu kraje 
poskytnuto prvních osm milionů již 
v loňském roce, zbývající dva mili-
ony korun by měly být schváleny k 
uvolnění v dubnu t.r.. A budoucnost 
po letních prázdninách? Ve třech 
patrech gymnázia budou studujícím 
i zaměstnancům k dispozici nová 
sociální zařízení. V prostorách toa-
let budou vybudovány nové dělicí 
příčky, výměny se dočkají stávající 
rozvody vody a kanalizace. Neza-
pomene se ani na nynější kanalizač-
ní přípojku a rozvody kanalizace ve 
školním areálu. Jisté revitalizaci se 

tak nevyhnou ani komunikace při-
léhající k budově.
Historie náchodského gymnázia za-
číná 29. ledna 1896, kdy se rozhodlo 
městské zastupitelstvo v Náchodě 
zřídit střední školu - reálku. Zřizo-
vací listina školy byla podepsána 
20. května 1896. Byla to relativně 
novátorská myšlenka, uvážíme-li, 
že v této době ještě zdaleka Náchod 
nepřipomínal dnešní okresní met-
ropoli. Pojďme na malou procház-
ku historií a konstatujme, že nee-
xistovala současná neorenezanční 
radnice, nefungovalo elektrické 
osvětlení, dláždění bylo neznámým 
pojmem a informace obyvatelstvu 
se tzv. vybubnovávaly. 
Nejbližší česká reálka byla v té době 
až v Hradci Králové. Gymnázium v 
Náchodě? Novátorskou ideu bylo 

nutno ověřit praxí... Na jaře 1900 se 
začaly kopat základy a do zimy té-
hož roku byla stavba pod střechou. 
O duchovní zastřešení náchodské-
ho gymnázia se postaral spisovatel 
Alois Jirásek. Jeho dvě hesla byla 
vybrána do pomyslného erbu školy: 
Květ citu, světlo rozumu, ó školo 
pěstuj a zasaď kořen povah rozhod-
ných. U zemské brány bdělou stráží 
povždy bud‘ českého ducha.
Objekt školy byl otevřen 18. září 
1901 a stal se tehdejší největší 
budovou v Náchodě. Budeme-li 
důslední, konstatujme, že budova 
současného Jiráskova gymnázia v 
Náchodě je postavena v neorene-
zančním stylu. V 70. letech minu-
lého století prošla stavebními úpra-
vami a přibyla jí přístavba.

Deset milionů pro Jiráskovo gymnázium

Budova Jiráskova gymnázia v Náchodě je postavena v působivém neorene-
zančním stylu. Architektura zde souzní s posláním budovy. Foto archiv KN

(rUk)

V České republice je nyní v pro-
vozu více než 20 baby boxů. Ten 
nejnovější byl nyní instalován v 
náchodské nemocnici (na budově 
v horním areálu). Baby box je spe-
ciální technické zařízení, které řeší 
krajní sociální či psychickou situaci 
mladé maminky, jež není schopna 
či ochotna se o narozené dítě posta-
rat. Jedná se o vyhřívanou schránku 
umístěnou na veřejně přístupném 
místě, do které lze dítě odložit. 

Ludvík Hess, zakladatel projektu 
baby boxů (na snímku se zdraví s 
krajskou radní pro oblast zdravot-
nictví Janou Třešňákovou), vyjá-
dřil pro noviny Echo smysl těchto 
schránek velmi lapidárně: Aby se 
už nikdy nenašlo mrtvé odložené 
dítě. Slavnostnímu zprovoznění 
baby boxu v Náchodě byl přítomen 
i hejtman Královéhradeckého kraje 
Lubomír Franc.  

Království sahá po evropských penězích
Království Jestřebí hory chce do-
sáhnout na evropské dotace. Pomoci 
má k tomu projekt nazvaný „Evrop-
ské peníze pro region III“ rozšiřu-
jící stávající nabídku vzdělávacích 
a poradenských aktivit o praktická 
pracovní setkání. „Jejich výstupem 
budou zpracované podklady pro 
konkrétní projekty na podporu še-
trného cestovního ruchu v regionu 
spolufinancované z fondů Evropské 
unie,“ prozrazuje Jan Balcar, ředi-
tel obecně - prospěšné společnosti 
Království-Jestřebí hory. Projekt 
realizovaný od února do prosince 
tohoto roku vytvoří možnost spo-

lupráce mezi podnikateli, nestát-
ními neziskovými organizacemi a 
obcemi. „Počítá se také s čerpáním 
inspirace v zahraničí, například v 
partnerském východoslovenském 
Mikroregionu Poondavie,“ připo-
juje Balcar, podle něhož se chystá 
i pracovní setkání svazků v místní 
akční skupině - Společenství obcí 
Podkrkonoší a Svazku obcí Jestřebí 
hory. Projekt s náklady ve výši 180 
tisíc korun bude realizován v pří-
padě úspěšné žádosti o poskytnutí 
finanční podpory z krajského Pro-
gramu obnovy venkova. 

Petr Záliš

Nový baby box mají v Náchodě

(rUk)
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Nabídky některých firem, které 
lidem nabízejí finanční pomoc v 
nouzi, vedou až k zabavení veške-
rého majetku. Na vině je současná 
legislativa, která tuto lichvu umož-
ňuje. Proti tomu se však nyní posta-
vili královéhradečtí lidovci v čele s 
Vladimírem Dernerem, kteří chtějí 
s lichváři tvrdě zatočit.
"Lidé snadno podléhající reklamě 
se snadno nechávají vyburcovat do 
závazků, které nejsou schopni plnit. 
Finanční nouzi využívají společ-
nosti s neúměrně vysokými splát-
kami a vysokými poplatky a sank-
cemi. Tyto firmy mají nastavené 
smluvní podmínky tak, že člověk v 
krátké době přijde i o to, co by mu 
po soudní exekuci zůstalo," kritizu-
je podvodné počínání vicehejtman 

Královéhradeckého kraje Vladimír 
Derner (KDU-ČSL).
Nedávný případ paní Balážové z 
Třebechovic pod Orebem ukázal, 
že nesplacením šedesáti tisícové 
půjčky za pomoci lichvářské firmy 
může člověk přijít o dům v hod-
notě dvou milionů korun. "Kdyby 
na paní Balážovou byla uvalena 
řádná soudní exekuce, mohla jí zů-
stat částka minimálně jeden milion 
korun. Pomoc lichvářské půjčky ji 
připravila úplně o všechno," upo-
zorňuje na tragický případ z Třebe-
chovic Derner.
Podle jeho slov by si lidé měli v 
těchto případech dát pozor na re-
klamu a přijímat jen takové závaz-
ky, které je člověk schopen splatit. 
V případě nouze se pak rozhodně 

vyvarovat pomoci lichvářských 
firem a situaci raději zkonzultovat 
s vyškolenými pracovníky sociál-
ních odborů.
"Tento celospolečenský problém je 
nutné vyřešit změnou legislativy. 
Sociální pracovníci na městských 
úřadech by dále měli být proškoleni 
na takovéto případy," uzavírá Der-
ner, který o pomoc v boji s lichváři 
požádá lidovecké poslance i euro-
poslance Zuzanu Roithovou a Jana 
Březinu.

Na trutnovském náměstí přibyde 
další ozdoba

Povolební atmosféra pomalu ode-
znívá, i když v Královéhradeckém 
kraji byla atmosféra asi nejbouřli-
vější z celé České republiky. Život 
se vrací k normálu a s ním i běžné 
každodenní povinnosti. Navzdory 
faktu, že vedení kraje bylo výrazně 
obměněno, naši občané tuto změnu 
téměř nepocítili. Stejně tak, jako na 
poli regionálního rozvoje, cestov-
ního ruchu, územního plánování a 
stavebního řádu, který mám v ges-
ci. Výraznější změny, než jaké bylo 
nové personální obsazení ve vedení 
kraje, sebou přinese mediálně to-
lik propíraná hospodářská recese. 
I když se u nás projeví s určitým 
zpožděním, je nezbytné některé 
kroky připravovat už nyní.
Ale zpět k rutině. Program obnovy 
venkova rozdělí mezi malé obce 
v letošním roce 50 miliónů Kč. Stej-
ně jako loni se v květnu rozjedou 
cyklobusy a jinak tomu nebude ani 
u grantových programů na opravu 
techniky pro hasiče, pořízení územ-
ních plánů obcí apod. Do svého fi-
nále vstupuje i realizace investic v 
tzv. strategické průmyslové zóně 
v Kvasinách, kde budou dokonče-
ny rekonstrukce silnic a konečně 
zahájena stavba již tolik očekávané 
nové požární zbrojnice.
Jakoby nezodpovězená zůstává 
otázka dalšího vývoje nejdůleži-
tějšího zaměstnavatele v regionu 
Vrchlabska, tedy Škody Auto a.s. 
Ve stínu hospodářské recese a po-

klesu odbytu aut a také z důvodu 
otálení české vlády v otázce zave-
dení eura, přesunula Škodovka svo-
ji mnohamiliardovou investici na 
Slovensko. Královéhradecký kraj 
bude i nadále usilovat o zachování 
a rozvoj automobilové výroby, a 
tím i zaměstnanosti na Vrchlabsku 
pokračováním v přípravě zlepšení 
dopravní infrastruktury směřující 
do této části kraje. To, že teď pokle-
sl odbyt aut, není důvodem k tomu 
něco vzdávat, ale naopak, mělo by 
to pro nás být novým impulzem 

k podpoře významných ekonomic-
kých aktivit, jakou vrchlabská au-
tomobilka bezesporu je.
Také v cestovním ruchu si náš kraj 
udržuje trvale dobré postavení a 
příliv peněz z fondů Evropské unie 
může toto odvětví v kraji výrazně 
postrčit dopředu. Říká se, že všech-
no špatné je pro něco dobré. Věřím, 
že i v tomto případě nám stávající 
těžkosti dávají šanci být na konci 
této krize v lepší kondici než dnes 
a v ještě lepším postavení.

Helmut Dohnálek

Kraj pomohl Spolku pro obnovu 
venkova Královéhradeckého kraje 
(SPOV KHK) realizovat projekt 
"Vzděláváním k rozvoji venkova 
Královéhradeckého kraje". 
Ten byl podpořen z evropských 
peněz prostřednictvím Programu 
rozvoje venkova. Tento program 
však vyžaduje od příjemců dotace, 
aby celý projekt nejprve zaplatili 
ze svého, a teprve následně jsou 
jim náklady proplaceny. A právě na 
toto předfinancování poskytl kraj 
finanční prostředky.
Projekt byl zahájen v listopadu loň-
ského roku a klade si za cíl prostřed-
nictvím systematického a komplex-
ního vzdělávání pomoci venkovu 
a jeho aktérům zlepšit možnosti 
vlastního rozvoje, získat základní 
znalosti potřebné pro úspěšné rea-

lizování projektů podpořených ne-
jen z EU. Proběhlo již 16 seminářů 
a dalších 9 je připraveno. SPOV 
předpokládá, že školením projde na 
250 účastníků.
Posláním Spolku je přispívat k 
rehabilitaci venkova, k obnově a 
prohloubení společenského a du-
chovního života ve venkovském 
prostoru, k posílení hospodářské 
stability a prosperity venkova, mo-
tivovat občany žijící na venkově k 
dobrovolné aktivitě, podněcovat je 
k odhodlání podílet se na zdárném 
rozvoji obce, napomáhat vzniku 
a činnosti místních a regionálních 
sdružení, účastnit se evropské spo-
lupráce při obnově venkova. 

Okénko do klubu zastupitelů KDU-ČSL

Okénko do klubu zastupitelů SNK-ED

Královéhradečtí lidovci se zaměří na lichváře

Krajské zdravotnictví se stále potý-
ká s nedostatkem financí. Jednou z 
příčin je privatizace a lukrativních 
oborů, zatímco ty méně výdělečné, 
ale také potřebné, zůstávají v kraj-
ských nemocnicích a kraj je musí 
dotovat. Nemocnice, jejichž činnost 
by měla být hrazena ze zdravotních 
pojišťoven v plném rozsahu, tak 
musí být finančně podporovány z 
krajského rozpočtu.
Například v rychnovské nemocnici 
byly privatizovány rentgeny, které 
patří k velmi výnosným oborům. 
Kraji pak zůstaly obory prodělečné. 
Proto také navzdory 35 milionové 
dotaci vznikla v této nemocnici 
ztráta dalších 17 milionů.

Situaci by změnilo narovnání úhrad 
tak, aby byly náklady přiměřeně 
hrazeny ve všech oborech. Narov-
nání této zjevné nevyváženosti by 
mělo být prvořadým úkolem pro 
stabilizaci zdravotnictví.
Přesto k tomuto řešení dosud neby-
lo přistoupeno a problémy s finan-
cováním nemocnic dále přetrvávají. 
Vysvětlení lze tedy hledat pouze v 
tom, že lobby privatizovaných luk-
rativních oborů je podstatně silnější 
než zájem veřejné správy.
Z toho pro politiky vyplývá jasný 
úkol: zajistit srovnatelné podmínky 
pro všechny zdravotnické obory.

Vladimír Derner
náměstek hejtmana

Privatizace zisků, socializace ztrát

Rozdělíme 50 miliónů korun mezi malé obce

Královéhradecký kraj podpořil vzdělávání

Slavnostní otevření nového běžec-
kého okruhu vedoucího do cen-
tra Olešnice v Orlických horách 
se uskutečnila v sobotu 21. února 
2009 v lyžařském areálu Čihalka. 
Při této příležitosti a za přítomnos-
ti europoslance Oldřicha Vlasáka, 
předsedkyně Výboru pro kulturu a 
památkovou péči Královéhradec-
kého kraje Václavy Domšové, kraj-
ského náměstka Helmuta Dohnálka 
a samozřejmě i starostů Olešnice 
v Orlických horách Evy Skalické 
a Orlického Záhoří Vojtěcha Špin-
lera byla uvedena do provozu nová 
rolba.

Tu zde získali díky výrazné finanč-
ní pomoci z fondu Evropské unie, 
konkrétně z Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Česká re-
publika - Polská republika 2007-
2013 v rámci projektu "Nákup stro-
jové techniky pro zimní turistickou 
dostupnost Orlických a Bystřických 
hor".
Jednotlivé lyžařské areály v Orlic-
kých a Bystřických horách si nyní 
údržbu běžeckých stop mohou 
snadno rozdělit na kratší úseky a 
zajistit tak snáze kvalitní úpravu 
stop na celém území. 

(rUk)

Peníze z evropských fondů            
doputovaly až na Čihalku

Nejen pro zemědělce, ale pro všech-
ny, kdo nějak nakládají s krajinou 
Broumovska, připravila Správa 
CHKO Broumovsko ve spolupráci 
s Institutem aplikované ekologie 
Daphne ČR z Českých Budějovic 
"Praktického rádce pro hospodaření 
v CHKO Broumovsko".
Po otevření brožury čtenáři nejpr-
ve vypadne do klína volně vlože-
né schéma s přehledem dotací do-
stupných pro zemědělce na území 
CHKO. Při listování 64 stranami 
Rádce se dozví základní informace 
o tématech jako cross-compliance, 
zalesňování, pozemkové úpravy, 
prodej ze dvora, NATURA 2000, 
stavba a rekonstrukce domu na úze-
mí CHKO a další. Brožura je pře-
hledně členěna do 30 samostatných 
kapitol obsahujících vždy shrnutí 
problematiky a popis praktického 
řešení problému. Většina témat je 
odlehčena úvodními komixy, ne-
postrádajícími nadsázku. Důležitou 

součástí každé kapitoly jsou užiteč-
né odkazy na další zdroje informa-
cí, kontakty na příslušné úřady a 
přehled legislativy.
Tiskovina je zdarma k dispozici na 
Správě CHKO Broumovsko nebo v 
elektronické podobě na jejich we-
bových stránkách.

Praktický rádce pro hospodaření v CHKO

Nejpozději v září by se měla na 
trutnovské Krakonošovo náměstí 
vrátit socha rakouského císaře Jo-
sefa II. Radnice už zadala slévárně 
HVH v Horní Kalné její výrobu. 
Jako předloha pro vznik věrné ko-
pie poslouží původní socha od ví-
deňského sochaře Pöningera, která 
v současnosti stojí v přízemí Mu-
zea Podkrkonoší. Na náměstí by se 
bronzový odlitek měl objevit v létě, 

nejpozději při Dnech evropského 
dědictví.
Slévárna v Horní Kalné už v minu-
losti proslula odlitím sochy sedící-
ho papeže Jana Pavla II. v životní 
velikosti pro Hradec Králové nebo 
památníku prvního českosloven-
ského prezidenta Tomáše G. Masa-
ryka.
Socha Josefa II. bude stát na Krako-
nošově náměstí mezi dvěma arbo-
rety přesně v místech, odkud byla 
před 85 lety odstraněna. Vysoká 
bude téměř sedm metrů a stane se 
tak výraznou dominantou historic-
kého centra. Pomník císaře stál na
trutnovském náměstí od roku 1886.
Zmizel z něj roku 1923, kdy v rám-
ci „odrakouštění“ Československa
byly odstraňovány všechny habsbur-
ské symboly.                         (rUk)

Na trutnovské náměstí se vrátí socha císaře

Výstavba a hlavně dostavba dálnic 
a rychlostních silnic trvá v České 
republice dlouhé roky. Situace by 
se měla změnit díky zvláštnímu Li-
niovému zákonu propagovanému 
starostou Chlumce nad Cidlinou 
a krajským radním Miroslavem 
Uchytilem, který by stavby důleži-
tých komunikací výrazně urychlil. 
Konstrukci speciálního zákona by 
měli za podpory Asociace krajů ČR 
vytvořit nejlepší odborníci v repub-
lice. "Liniový zákon funguje v celé 
střední Evropě, jenom u nás chybí. 
To je také důvod, proč nejsou stále 
vyřešeny dostavby desítky silnic. 
Česká republika je tranzitní zemí 
a kvůli nedokončeným dálnicím je 
oproti ostatním evropským zemím 
značně znevýhodněna. A to se musí 
změnit, " apeluje na přijetí této le-
gislativy radní Miroslav Uchytil 
(KDU-ČSL).

Nový zákon urychlí    
výstavbu dálnic

TZ

  Lukáš Janeček

Petr Köppl

Martina Berdychová 
předsedkyně (SPOV KHK)

Foto: archiv obce Olešnice v O. h.

Foto: Miloš Šálek



Realitní Kancelá� REKA - Doležal a Jarošová, 
nám�stí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 

mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@tiscali.cz

e-mail. adresa: reka.na@tiscali.cz
O  další nabídce našich nemovitostí se m	žete dozv�d�t v realitní  kancelá�i  REKA, nám�stí T.G.M. 

1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchod�, p�ípadn� na 
.t. 491/428 765, 
a to po - pá od 8,15 do 16,00  hod. nebo 602/185  901 a 602/286 568 .

Nabídku našich nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com
RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

Náchod Branka - prodej dru.byt. 1+3, 71 m2,v O.V. v r.2010...............................1.125.000,-K

Hronov - pronájem 2+kk, 55 m2 ve 2NP cihl.domu, el.přímot.............................5.000,-K
/m�s.
Náchod Plhov - byt 2+1 v OV,47 m2 v 1NP, plast.okna,volný...............................  .870.000,-K

Hronov - pronáj. BISTRA v provozu,50 m2,3 místnosti, výbor.stav.....................6.500,-K
/m�s
Kleny u Ná - opl. poz. 1.685m2 se stanicí LPG s buňkou..........................................780.000,-K

Kleny u Ná - dům s 2+1,65 m2, velká stodola a poz. 1083 m2...............................1.525.000,-K

Trutnov - pěkná chata s poz.400 m2/zahrádkáři/,voda,el............................................275.000,-K

Kleny u Ná - větší RD,8 místností, sklep,půda,poz.1 707 m2,dobrý stav...............2.000.000,-K

Starko
 - větší RD v rekonstr. + materiál, sitě nové,plyn,748 m2...........................1.870.000,-K

�.Kostelec - pronáj. Objektu k sklad. i výrobě. Dobrý stav a příjezd........................25.000,-/m�s
Náchod - dr.byt. 1+3,75 m2 ve 2 NP, upravený - nadstandard.................................1.190.000,-K

H.Králové - byt 1+kk v OV, 33 m2, zasklený balkon..............................................1.190.000,-K

�eská Skalice - opl.poz. 1248 m2, 2 chatka-buňky, sítě u poz...................................950.000,-K

Náchod - nadstand.RD 1+7, 250m2 obyt.pl.,ÚT plyn - SUPER.............................4.870.000,-K

Jarom�� - byt 1+2 v OV 66 m2, soc.záz.,plast.okna, ihned volný.............................960.000,-K

Velký D�eví
- prodejna na vl.poz.1500m2, dobrý stav,plyn....................................1.860.000,-K

Vestec u Ho�i
ek- pěkný RD 4+1, stodola,garáž, sítě,1021 m2..............................1.750.000,-K

Chvalkovice - větší RD 1+5, stodola, poz.1058 m2, ÚT el., dobrý stav.................1.680.000,-K


OBEC: Starkoč                                                                                 OKRES: Náchod
Větší RD na pěkném místě v rekonstr. V přízemí  4 místnosti a připraveno na 
koupelnu a WC, sklep a větší stodoly.Nová střecha /Bramac,krovy/ a půda připravená 
k vestavbě. Nové rozvody vody,el. a odpady.Plyn u domu.V ceně je materiál /dlažby, 
obklady, kotel, radiátory s rozvody ap/. Voda veř.+ studna, odpad veř. Opl. poz.748 
m2. Velmi  zajímavá   lokalita. O ceně možno jednat !!
Více najdete na www.reka-na.com

Cestovní kancelář HORIZONT  
Pasáž KAMENICE

547 01 Náchod
Tel./Fax: 491 433 266

e-mail: info@horizontck.cz

NEJLEVNĚJŠÍ !!! NAŠE STANOVÁ 
ZÁKLADNA V PODGOŘE

 – kompletně vybavené stany s ledničkou, 
80 m od moře

NEJOBLÍBENĚJŠÍ !!! HOTEL 
PODGORKA – přímo u oblázkové pláže, 

výborná polopenze

NOVINKA !!! HOTEL AURORA – 
luxusní hotel s dvěma bazény také přímo 

u moře, příznivá cena

VÝHODNÉ PRO RODINY = 
APARTMÁNY a pokoje v privátních penzi-

onech do 200 m od moře
MOBILHOMY v Orebiči – klidná lokalita, 
překrásný výhled, klimatizace, až 5 osob

   Busem každý pátek z Náchodska 
a Trutnovska přes Jaroměř a Hradec 

Králové
nebo

  vlastní dopravou po dálnicích přímo 
na Makarskou riviéru.

Jezdíme také na Istrii, Pelješac a 
do Černé Hory.

www.horizontck.cz

                  z našeho katalogu 
Chorvatsko a Černá Hora 2009

Zatím ceny nezvyšujeme, nás krize        
neohrozí. Garantujeme udržení cen při 

složení 30% zálohy !!!

Pojeďte s námi k moři za pár 
kaček, levně  a kvalitně

Zn.: 09D400 

CENA: 1.870.000,-Kč

Kurzy PC Hradec Králové a okolí:
Pro začátečníky a pro mírně pokročilé. Individuálně 
i skupinově. Odpoledne, večer, soboty, neděle. 
MS WINDOWS, MS WORD, MS EXCEL, 
MS POWER POINT, MS OUTLOOK,
OPEN OFFICE, INTERNET A E.mail.
Tel. 603385326              E.mail: kurzy@mzboril.cz
www.mzboril.cz

Tvorba webových stránek a e-shopů
Redakční systémy a vývoj software 
Optimalizace www stránek, reklama ...

w w w . e - i n v e n t . e u
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Demokracie znamená diskuzi... říká hejtman 
Královéhradeckého kraje Lubomír Franc

Lubomír Franc. Narozen 28.8.1953 
v Broumově, 2 dospělé děti. Stře-
doškolské vzdělání ukončeno ma-
turitou na Střední průmyslové škole 
chemické v Ústí nad Labem. V letech 
1974 - 2006 zaměstnán ve společ-
nosti VEBA Broumov. V roce 1993 
se stává předsedou tamní odborové 
organizace. V období 1989 - 1991 
absolvuje dvouleté pomaturitní 
studium výpočetní techniky, v roce 
1999 ukončuje promocí studium 
na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze (obor personál-
ní řízení a andragogika). Členem 
městského zastupitelstva v Brou-
mově je od roku 1998, v roce 2006 
byl zvolen do funkce místostarosty 
města Broumova. Je lídrem kandi-
dátky ČSSD do voleb do zastupitel-
stva Královéhradeckého kraje. Na 
podzim 2008 je zvolen hejtmanem 
Královéhradeckého kraje

Z křesla broumovského mís-
tostarosty do kanceláře hejtmana 
Královéhradeckého kraje. Velká 
změna profesní i osobní. Jak jste 
na ni reagoval?
„Určitě jako každý, komu život do 
cesty postaví novou výzvu. Vážím 
si mandátu, který jsem obdržel 
v krajských volbách. Lidé se ztotož-
nili s vizemi sociální demokracie a 
já osobně měl tu čest stát se histo-
ricky prvním hejtmanem zvoleným 
v naší republice za Českou stranu 
sociálně demokratickou. Na druhé 
straně vás musím upozornit, že mi 
krajská politika nebyla tak docela 
neznámá. Pracoval jsem jako kraj-
ský zastupitel.“
A vaše osobní pocity?

„Určitě to byla velká radost z ví-
tězství sociální demokracie. Na 
nezdravou euforii ale nezbylo moc 
času, protože hned po volbách na-
stala doba povolebního vyjednávání 
a hledání koaličních partnerů. Sna-

žím se od samého počátku působení 
ve funkci hejtmana o naplnění mého 
osobního kréda. Neznám totiž lepší 
definici než ono známé masarykov-
ské: Demokracie znamená diskuzi. 
Pro mě není demokracie systémem 
založeným na úloze jednotlivce, ale 
na týmové spolupráci, ochotě hle-
dat kompromisy, nalézat společná 
řešení.“
Přišel jste do krajské metropole 
jako muž z regionu. Je to výhoda 
či handicap?
„Od obojího něco. To, že pocházím 
z Broumova, znamená, že mož-
ná dokážu více chápat problémy 
menších měst a obcí kraje. Občané 
Hradce Králové mi naopak mohou 
vytknout, že neznám jejich problé-
my a potřeby. Pokud taková obava 
existuje, chci ji rychle napravit a 
hájit efektivně zájmy obyvatel kraj-
ské metropole.“
Zní to možná jako klišé, ale jaké 
osobní priority jste si stanovil při 
výkonu funkce hejtmana?
„Naopak, to není klišé. Občané by 

měli být neustále konfrontováni 
s tím, zda jimi volení zástupci kraj-
ské samosprávy dostáli volebním 
závazkům. Sociální demokracie 
měla  ve volbách tři hlavní priori-
ty: Odstranění poplatků v krajském 
zdravotním systému, zastavení 
privatizace sociálních zařízení, do-
movů důchodců a dalších institucí. 
V neposlední řadě jsme vyjádřili i 
nespokojenost s dopravní obsluž-
ností v kraji. Změny, které v kraji 
proběhly, dosvědčují, že to nebyla 
jen předvolební rétorika, ale závaz-
né sliby, které plníme. Kromě pro-
gramových cílů jsou mými priorita-
mi problémy, jež přináší současná 
doba. Nechci to vůbec bagatelizo-
vat, ale pokud bude tři dny vytrvale 
sněžit, jsou mojí prioritou udržova-
né silnice v kraji. A pak jsou zde ješ-
tě plíživé problémy, které v minu-
losti nikdo nechtěl či neuměl řešit. 
Velké problémy jsou ve zdravotnic-
tví, to vám jistě nemusím skrývat. 
Zdravotnická zařízení označovaná 
jako bezproblémová, vykazují váž-
né nedostatky. Užiji -li zde lékařské 
terminologie, nechci pouze tlumit 
symptomy a projevy nemoci, chci 
uplatnit metodu komplexní terapie. 
Je nutné celou oblast maximálně 
zpřehlednit, aby se chovala efek-

tivně. Pokud si někdo chce udělat 
z krajského zdravotnictví výhodný 
byznys, měl by vědět, že se mýlí. 
Zdravotnictví by mělo být veřejnou 
službou.“
Máte k prosazení vašich záměrů 
dostatečnou podporu v krajském 
zastupitelstvu?
„Koalice v Královéhradeckém kra-
ji je označována jako středolevá. 
Myslím si, že odráží nálady majo-
ritního spektra voličů. S uspokoje-
ním musím konstatovat, že nachá-
zím podporu pro všechny důležité 
kroky. Nechci však ani izolovat 
krajské zastupitele, jejichž politic-
ké strany nejsou součástí krajské 
koalice. Taková politika zde již jed-
nou byla a já ji nechci opakovat ani 
opětovat. Každá iniciativa, která je 
ku prospěchu kraje a jeho obyvatel, 
je vítána.“
Jak vycházíte s novináři a médii 
vůbec?
„Cením si jejich práce. Dobře si 
pamatuji časy, kdy noviny byly 
stejně čtivé a provokující jako te-

lefonní seznam. Chápu noviny, te-
levizi, rozhlas i elektronická média 
jako dobrou příležitost podívat se 
na sebe očima někoho jiného. Po-
kud v tom zrcadle uvidím nějakou 
karikaturu nebo jiný názor, není to 
pro mě důvod, abych si stěžoval. 
Novinář dělá svoji práci. Pokud ji 
dělá dobře, prostřednictvím veřejné 
kontroly motivuje i politika. Hodně 
lidí si stěžuje na novináře, já mezi 
ně určitě nepatřím.“
Váš recept na dobrou komunika-
ci s médii?
(s úsměvem) „Říkal to už Maurice 
Chevalier: Říkejte vždy pravdu, 
pak si nemusíte pamatovat, co jste 
komu řekli.“
Které okamžiky z nedávné minu-
losti vám utkvěly v paměti? 
„Lidská paměť má tu výhodu, že 
si raději uchovává ty pozitivnější 
vzpomínky. Jsem například rád, 
že jsem mohl v areálu hejtmanství 
uvítat vojáky, kteří se vrátili z misí 
v Afghánistánu a Iráku. V běžném 
životě si člověk neuvědomí, že de-
mokratické standardy, pocit bezpe-
čí... všechny ty samozřejmé vymo-
ženosti Evropy 21. století mizí po 
několikahodinové cestě letadlem. 
Naši chemici a vojenští lékaři to 
při těchto misích poznali na vlast-

ní kůži. Odvedli v této exponované 
oblasti kus dobré práce. Když vi-
dím na jejich uniformách symboly 
české státnosti, cítím se i já být pa-

triotem.“
Mluvil jste o vojácích a krizích. 
Ale i Vy jako hejtman jste v rám-
ci kraje důležitou osobou při ře-
šení mezních situací?
„Máte pravdu a vyzkoušel jsem si 
to velmi rychle, doslova pár dnů 
po zvolení do funkce hejtmana. 
Myslím tím onen výbuch plynu ve 
Střelecké ulici v Hradci Králové. 
To jsou smutné věci. Na lidské ne-
štěstí není člověk nikdy dostatečně 
připraven.“
Jste v plném pracovním nasaze-
ní ve funkci hejtmana. Nestýská 
se vám po jistě klidnější práci na 
radnici v Broumově?
„Odpovím upřímně, že někdy ano. 
Problémů, které chci na kraji vyře-
šit, je hodně. (s úsměvem) A času 
málo. Angažuji se však v politice 
dostatečně dlouho, abych pocho-
pil, že vstupem do veřejného života 
musíte být připra-
ven obětovat část 
soukromí i při-
jmout nové úkoly. 
Broumov je můj 
domov, místo, kde 
mám přátele. Rád 
se tam vždycky 
vracím. V běžný 
pracovní týden 
zůstávám v Hrad-
ci Králové. Musí 
mi stačit krásný 
obraz, který jsem 
dostal od jednoho 
broumovského 
výtvarníka. Našel 
jsem přijatelný 
kompromis. Z 
okna se dívám na 
královéhradeckou 
katedrálu a silue-
ta Broumova mi visí v pracovně na 
zdi.“
Jak odpočívá a relaxuje hejtman 
Královéhradeckého kraje?
„Příliš neodpočívá, protože stále 
nestíhá. Záliba ve čtení literatury 
se mi zúžila na listování úředními 
dokumenty, smlouvami a formulá-

ři. V Broumově jsem rád přispíval 
články do místního tisku, vyjel si na 
kole do okolí...Můj život se změnil 
a část mého soukromého času je 

věcí veřejnou. Naštěstí se dá spojit 
povinnost hejtmana s nějakou zají-
mavou sportovní či společenskou 
akcí. Nejsem příliš velkým přízniv-
cem účasti hejtmana na formálních 
akcích. Občas se ale musíte dostat 
z kanceláře ven, jinak budete odtr-
žený od reality, od lidí. A tak si rád 
zajdu na hokej, přijal jsem pozvá-
ní i na nějaké společenské akce ve 
městech a obcích Královéhradecké-
ho kraje.“
Mluvili jsme o prioritách, které 
chcete zvládnout jako hejtman 
Královéhradeckého kraje. Máte 
však i nějaké osobní priority?
„To jste trefil hřebíček na hlavičku... 
Rád bych rozvíjel svoji angličtinu. 
Problém s časem však znamená, že 
v tom docela plavu. Jenomže jako 
hejtmanovi mi nyní nikdo nechce 
říci, že jsem se na lekci nepřipravil, 
nenaučil se slovíčka a gramatiku. 

Nezbývá mi tedy 
než být sám na 
sebe přísný a kri-
tický.“
Na úvodní stra-
ně tohoto čísla 
krajských novin 
hovoříte o krizi 
i o nutnosti čelit 
hospodářské re-
cesi klidem a hle-
dáním řešení.
„ S a m o z ř e j m ě , 
hospodářská re-
cese a útlum staví 
před občany nové, 
složité situace. 
Z mého pohledu 
je důležité, aby-
chom dílčí řešení 
směřující ke zmír-
nění jejich dopadů 

hledali v klidu a s chladnou hlavou. 
Hledání řešení je v demokratické 
společnosti možné pouze jedinou 
cestou - diskuzí.“

Za rozhovor poděkoval 
Karel Petránek
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Vyznamenání českých vojáků, kteří se vrátili z misí v Afghánistánu a Irá-
ku.   

Zájem médií chápu jako zájem ve-
řejnosti o krajskou samosprávu. S 
novináři vycházím dobře.

Zahájení provozu baby boxu v Náchodě. Šance  pro ty nejmenší, kteří se 
ještě neumějí  sami bránit před osudovým rozhodnutím. ..

Co si v kraji navaříme, to si taky 
sníme… Snímek z období krajských 
voleb. Jeho motiv stále platí. Jen se 
nenechte mýlit, v opravdové kuchy-
ni  se bohužel příliš nevyznám.
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Zastupitelé Jaroslav Ošťádal a Ota-
kar Ruml při jednání zastupitelstva. 

Foto: I. Vávra

Klub zastupitelů za ČSSD, který je 
nejsilnější politickou frakcí v krá-
lovéhradeckém krajském zastupi-
telstvu, se sešel na svém jednání 
v pondělí 23. února. Kromě důklad-
ných příprav na březnové zasedání 
zastupitelstva řešil i jednu nepříjem-
nou věc, vyloučení jednoho z dosa-
vadních členů klubu. Vladimír Dry-
ml, neboť právě o něm je řeč, byl 
již před svým lednovým odvoláním 
z funkce 1. náměstka hejtmana a 
člena rady, odpovědného za oblast 
zdravotnictví, vyzván, aby z klubu 
sám odešel. Důvody tohoto kroku 
byly již více než dostatečně probí-
rány, netřeba se k nim tedy vracet. 
Dryml však výzvu klubu ignoroval, 
navíc se bezprostředně po svém 
odvolání projevoval v podstatě již 
jako člen opozice. Členství v klubu 
mu tedy bylo jednomyslně ukonče-
no (nedošlo tedy ke zrušení stávají-
cího klubu a založení nového klu-
bu, jak bylo mylně interpretováno 
v tisku).
Ani na březnovém (5. března) za-
sedání zastupitelstva nás Dryml 
„nezklamal“ – sáhodlouhé projevy 
téměř ke každému bodu programu, 
při kterých se snažil upozorňo-
vat na údajné „nepravosti“ (jeho 
argumentace však spíše značila 
nedostatečné seznámení s předklá-
danými materiály, zejména s dů-
vodovými zprávami k jednotlivým 
bodům), všudypřítomné napadání 
zastupitelů napříč politickým spek-
trem, celkové umělé prodlužování 
jednání a vyvolávání „blbé nálady“ 
– to byly hlavní nástroje (zbraně?) 
jeho „politické práce“. Jako sociál-
ní demokraty, kteří jsou především 
týmovými hráči, nás tyto proje-

vy nekolegiality, zášti a destrukce 
velmi mrzí. Bohužel, nemůžeme 
dělat nic jiného než pokrčit rame-
ny a trpělivě pokračovat v tom, co 
jsme před krajskými volbami slíbili 
občanům, tedy v neustálém přibli-
žování politiky lidem, a to nikoliv 
formou, ale především obsahem. 
A tak zastupitelé za ČSSD podpo-
řili mimo jiné 1. změnu krajského 
rozpočtu na rok 2009, která po re-
vizi vytváří rozpočtovou rezervu ve 
výši 120 milionů korun, projekt ro-
dinných pasů, který přinese systém 
slev pro rodiny s dětmi, poskytnutí 
50 milionů korun bezúročné půjčky 
příspěvkovým organizacím v od-
větví sociálních věcí (celkem pro 
19 krajských pobytových zařízení – 
domovů důchodců a ústavů sociální 
péče), kterým díky neblahé dotační 
politice ministerstva práce a sociál-
ních věcí (MPSV) hrozil stav pla-
tební neschopnosti, a mnohá další 
opatření ve prospěch občanů Krá-
lovéhradeckého kraje.
Den po zmíněném zasedání zastu-
pitelstva jsme byli konfrontování se 
zprávou, že královéhradecká ODS 
ustavila svojí stínovou radu a na-
jmenovala její členy. Což o to, ODS, 
po osmi letech „u kormidla“ pro-
hravší krajské volby, má jistě právo 
hrát aktivní opoziční roli. Některá 
silná vyjádření jejích představitelů, 
která vznik stínové rady doprová-
zela, však celou avizovanou snahu 
dopředu činí značně nevěrohodnou. 
Krásně se poslouchají tvrzení, jak 
chce ODS „upozorňovat na špat-
ná rozhodnutí vedení kraje, která 
by mohla být jednou nevratná“ či 
jak se ČSSD nyní hlásí k dobrým 
výsledkům kraje, ke kterým před-

stavitelé ODS došli „přes její nega-
tivní přístup“, ale v testu s realitou 
neobstojí. ČSSD si samozřejmě 
vyhrazuje změnu a nápravu věcí, 
se kterými nesouhlasí, jako příklad 
nechť slouží medializované hrazení 
tzv. regulačních poplatků za občany 
ve zdravotnických zařízeních Krá-
lovéhradeckého kraje nebo nemé-
ně důležité zastavení transformace 
příspěvkových organizací odvětví 
sociálních věcí Královéhradeckého 
kraje na jinou formu poskytovatele 
sociálních služeb. ČSSD ale není 
fundamentalistickou stranou, která 
by rušila správná rozhodnutí pouze 
proto, že se na nich dříve nepodíle-
la. Mezi členy stínové rady ODS se 
obzvláště vyjímá nominace bývalé-
ho hejtmana Pavla Bradíka, který 
má mít na starosti gesci financí a 
majetku a který si nejhlasitěji stě-
žuje na „neoprávněné“ napadání 
tehdejšího vedení kraje ze strany 
vedení současného. Bývalé vedení 
však tomu současnému přenechalo 
neprůhledné a dluhy zatížené zdra-
votnictví, krajské sídlo, do které-
ho zatéká, a kvůli jehož vybavení 
(předraženým) nábytkem, na nějž 
se bývalé vedení, v čele s Pavlem 
Bradíkem, neobtěžovalo vypsat 
výběrové řízení, se Královéhradec-
ký kraj dostal do hledáčku Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže 
(ÚOHS). V dosud nepravomocném 
rozhodnutí antimonopolní úřad vy-
měřil kraji pokutu ve výši 800 tisíc 
korun. Ve světle těchto faktů nepo-
važuji za příliš vhodné stěžovat si 
na nějaké napadání, případně usta-
vovat stínové orgány, ale spíše se 
schovat do stínu.

Chceme napravovat a měnit věci, s kterými nesouhlasíme

Otakar Kalenda

Od voleb do krajského zastupitel-
stva už uplynul nějaký čas a čtená-
ři, zajímající se o dění v kraji, už 
zřejmě znají složení krajského za-
stupitelstva. Ale přesto nám dovol-
te, abychom poněkud blíže předsta-
vili zastupitele, kteří kandidovali 
za Komunistickou stranu Čech a 
Moravy.
Předsedou klubu zastupitelů je Ota-
kar Ruml z Nové Paky. Člověk, 
který se celý život věnoval země-
dělství a v nedávné době pracoval 
ve vedení zemědělského podniku. 
Krajským zastupitelstvem byl zvo-
len do funkce předsedy výboru pro 
životní prostředí a zemědělství.
Místopředsedou klubu je Jaroslav 
Ošťádal, podnikatel z České Skali-
ce, člen výboru pro ŽP a zeměděl-
ství a současně i člen výboru pro 
sport, tělovýchovu a volnočasové 
aktivity. Oba dva aktivně pracovali 
v krajském zastupitelstvu již v mi-
nulém volebním období.
Předsedou výboru pro dopravu se 
stal pan Vlastimil Dlab z Lázní 
Bělohrad. Možná jej někteří čte-
náři znají jako dřívějšího poslance 
Parlamentu České republiky, a to v 
letech 2002-06, a také jako aktivní-
ho podporovatele dobrovolných i 
profesionálních hasičů.
Předsedkyní kontrolního výboru 

byla zvolena Táňa Šormová, učitel-
ka z Hradce Králové. Zastupitelkou 
kraje již byla i v předminulém vo-
lebním období. Přestože je uvolně-
nou předsedkyní, i nadále se věnuje 
problematice mládeže a je součas-
ně i členkou výboru pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost.
V našem klubu najdete i vedoucí 
představitele místních samospráv. 
Starostu obce Jívka Jiřího Gan-
gura, který pracuje ve výboru pro 
regionální rozvoj a cestovní ruch 
a současně je i členem výboru pro 
kulturu a památkovou péči. Proble-
matiku větších měst velmi dobře 
zná první místostarosta města Ja-
roměř František Vrabec, který své 
bohaté zkušenosti z vedení města 
uplatňuje ve finančním výboru a 
ve výboru pro sport, tělovýchovu a 
volnočasové aktivity. Sedmým čle-
nem klubu je Josef Lukášek, učitel 
Gymnázia F. M. Pelcla v Rychno-
vě nad Kněžnou, který byl zvolen 
do krajského zastupitelstva poprvé, 
ale ve dvou minulých obdobích již 
pracoval ve výboru pro kulturu a 
památkovou péči. V tomto výboru 
dnes vykonává funkci místopřed-
sedy a současně je členem výboru 
pro vzdělávání, výchovu a zaměst-
nanost. Některým čtenářům našeho 
listu je možná znám jako autor knih 

„Pohádky z Orlických hor“.
Klub zastupitelů KSČM chce po-
chopitelně naplňovat volební pro-
gram, se kterým šla Komunistická 
strana Čech a Moravy do krajských 
voleb. Ať už je to otázka zaměstna-
nosti, zdravotnictví, dopravy, škol-
ství, sociální problematiky či pre-
vence kriminality. To jsou jen hlav-
ní témata, nechceme zde vypisovat 
jednotlivé cíle volebního programu. 
Je jasné, že sedm zastupitelů nemů-
že ovlivnit závěry zastupitelstva, 
ale může při jednání aktivně podpo-
rovat, a když to bude nutné, i prosa-
zovat usnesení, která jsou nejenom 
v souladu s myšlenkami a cíli vo-
lebního programu, ale hlavně, a to 
zdůrazňujeme, přispějí k lepšímu a 
kvalitnějšímu životu obyvatel naše-
ho kraje. Kraje, ve kterém žijí vět-
šinou poctiví a pracovití lidé. Lidé, 
kteří si lepší a spokojenější život 
zcela určitě zaslouží.

Okénko do klubu zastupitelů ČSSD

Okénko do klubu zastupitelů KSČM
Klub zastupitelů za KSČM se představuje

Vznikla stínová rada klubu ODS
Zastupitelům Královéhradeckého 
kraje zvolených za Občanskou de-
mokratickou stranu není lhostejný 
osud kraje, o který pečovali dvě 
předchozí volební období. Po pod-
zimních volbách v roce 2008 mu-
seli na krajském úřadě ustoupit z 
vedoucích pozic a předat veslo so-
ciálním demokratům, lidovcům...
Za uplynulých osm let se podařila 
řada dobrých věcí a region se dnes 
může pyšnit mnoha dokončenými 
investičními akcemi, celá řada je 
jich rozpracována.
Dříve opoziční, dnes vládnoucí stra-
na se v minulosti mnohdy snažila 
svým negativním postojem při hla-
sování o důležitých rozhodnutích 
zvrátit či znemožnit naše snažení. 
Dnes se titíž lidé hlásí k dobrým 
výsledkům kraje, ke kterým jsme 
došli i přes jejich negativní přístup. 
To je také jeden z důvodů vzniku 
Stínové rady Královéhradeckého 
kraje. Jde nám o to, aby rozhodnutí 
zastupitelstva či rady byla správná 
a ve prospěch obyvatel Královéhra-
deckého kraje.
Chceme také upozorňovat veřejnost 
na špatná rozhodnutí současného 
vedení kraje, která by mohla být 
jednou nevratná. Budeme sledovat 
počínání současné rady, které sice 
již nemůžeme ovlivnit, máme ale 

právo upozorňovat na nepravosti a 
kritikou se snažit usměrňovat její 
kroky.
Veřejnost bude moci prostřednic-
tvím informací Stínové rady sledo-
vat počínání (hlasování) zastupitelů 
za ODS a bude znát důvody či pří-
činy, proč jsme se zachovali tak, jak 
jsme se zachovali.
Stínová rada Královéhradeckého 
kraje pracuje ve složení: Jan Mi-
chálek - předseda Stínové rady, 
Pavel Bradík - gesce finance, ma-
jetek, Petr Kuřík - gesce doprava,  
Jiří Vambera - gesce zdravotnictví, 
EU - dotace, Libor Mojžíš - gesce 
regionální rozvoj a cestovní ruch, 
Miloslav Plass - gesce sociální 
věci, Josef Šimurda - gesce kultura 
a památková péče, Miroslav Behan 
- gesce školství, Jaroslav Winter 
- gesce zemědělství a životní pro-
středí. Jan Michálek

Královehradecký kraj podpoří 
20.000 korunami svazek obcí 
Region Orlicko-Třebovsko. Pří-
spěvek je určen na pořádání me-
zinárodní cyklistické akce Cyklo 
Glacensis 2009. 

(rUk)

Cyklo Glacensis

Vrchlabská nemocnice dostane na 
příští tři roky od Královéhradecké-
ho kraje dotaci ve výši 200 tisíc eur 
(asi šest milionů korun) na zajištění 
péče o pacienty a provozu lékařské 
služby první pomoci (LSPP). O při-
dělení financí pro zdravotnické za-
řízení rozhodli 5. 3. 2009 krajští za-
stupitelé. Podmínkou pro přidělení 
dotace je, aby nemocnice zachovala 
péči pro pacienty v současném roz-
sahu u všech registrovaných oborů.
Dotaci vrchlabské nemocnici jsme 

doporučovali dát podle skutečné 
potřeby - v této podobě není zajiš-
těno, že kraj dostane to, za co platí. 
Nezbytný je také personální audit. 
Kraj se při zabezpečení zdravotní 
péče nemůže soustředit jen na svo-
je nemocnice, ale musí se starat o 
všechny poskytovatele a všechny 
segmenty zdravotnictví. Klasické 
je, že s privátními zařízeními nemá 
prakticky žádné problémy. 

Jiří Vambera, 
krajský zastupitel

Zastupitelé schválili dotaci pro 
vrchlabskou nemocnici

Počátkem února došlo k vyhlášení 
grantových programů Královéhra-
deckého kraje v oblasti životního 
prostředí a zemědělství pro rok 
2009. Uzávěrkou pro doručení žá-
dostí do dotačních programů je 17. 
duben 2009 do 12:00 hodin.

Granty na životní pro-
středí a zemědělství Krajská rada dala zelenou zaháje-

ní prací na pořízení studie Analýza 
variant koridorů navržených pro 
umístění rychlostní silnice R11 na 
základě jejich revizního posouzení 
a prověření v úseku Jaroměř - Trut-
nov. Současně souhlasila s podmín-
kami veřejné zakázky vypsané na 
tuto akci.

Rychlostní silnice R11

Místní akční skupiny mají možnost 
získat na uskutečnění svých projek-
tů finanční prostředky z programu 
Leader. Ten je naplňován buď ze 
zdrojů Ministerstva zemědělství ČR 
nebo z fondů EU. Evropská unie o 
tomto programu hovoří jako o neje-
fektivnějším a hlavně jako "nejčist-
ším" rozdělování peněz. Proč? Pro-
tože o rozdělení peněz nerozhodují 
úředníci a výběrové komise v Praze 
nebo v Bruselu, ale členové MAS 
v regionu.
Královéhradecké "masky" jsou 
v rámci České republiky velmi 
úspěšné. Z programu Leader ČR a 
Leader plus získaly v letech 2004-
2007 na projekty v regionech na 
rozvoj venkova Královéhradeckého 

kraje přes 14 milionů korun. Pro-
střednictvím první výzvy Programu 
rozvoje venkova (PRV) v programu 
Leader přinesou v nejbližších pěti 
letech tři MAS více než 150 mili-
onů Kč.
Venkov je domov pro místní staro-
usedlíky, ale i klidová zóna pro ob-
čany z měst. Místní akční skupiny 
se podílejí na posílení kvality živo-
ta na venkově a v malých městech. 
Ukázaly svoji životaschopnost a 
ve spolupráci s Královéhradeckým 
krajem usilují o větší zapojení oby-
vatelstva do diskuse o věci veřejné. 
Za Místní akční skupiny v Králové-
hradeckém kraji 

Jan Balcar, 
MAS Království - Jestřebí hory

Program Leader nedává prostor korupci
(rUk) (rUk)

(JL)



mobil 777 155 344
E-mail: stanislav.pesta@worldonline.cz

www.strechy-pesta.cz

� Průběžné vedení účetnictví 
    a daňové evidence
� Jednorázové zpracování účetnictví 
    a daňové evidence
� Vedení mzdové agendy
� Ekonomické poradenství
Kontakty: 491 424 924, mobil 606 789 999

Kamenice 107, 547 01 Náchod
Společnost s dlouholetou praxí v oboru účetního  

a ekonomického poradenství nabízí zájemcům z řad 
podnikatelů fyzických a právnických osob tyto služby:

SKLENÍKY
tvrzené sklo - kom�rkové desky 

- bohaté p	íslušenství

BENO – Hronov. Nádražní 902. 549 31
telefon. 491 482 822. 777 200 452.

��Kom�rkové desky
        řezané na míru

��St	ešní pr�svitné desky 
        vlnovky a trapézy

��Sklolaminátové 
        průsvitné desky trapézové 

        - vlnité - barevné

��Plexisklo
        čiré – barevné - pískované

��Plotové trapézové desky
��Sv
tlíky 
        obloukové - bodové

UNIPRINT s.r.o.,

UNIPRINT PRAHA – 

PASTIME
Jazyková škola

Jaroslav Hroch, Horní Kostelec 213
Místo výuky: Plhovská 1100, Náchod
Tel.: 491 421 236, mobil: 602 967 099

http://www.pastime.wz.cz/

POMATURITNÍ DENNÍ STUDIUM 
ANGLIČTINY, NĚMČINY
- zařazeno do vyhlášky MŠMT
- dlouholeté zkušenosti
- veškeré studentské výhody 
jako na SŠ
- 25 vyučovacích hodin týdně

DÁLKOVÉ STUDIUM JAZYKŮ

Soudní překladatelé s více než patnác�letou 
praxí nabízejí vysoce kvalitní překlady z/do 
němčiny a anglič�ny za dobré ceny. Poradíme 
si se všemi druhy textů, např. z oblas� práva, 
obchodu, techniky, medicíny, farmacie, chemie, 
stavebnictví atd. 

Kontakt: 

NJ:  491 420 945, mobil 603 440 969    
 e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

AJ:  491 423 077, mobil 603 493 780    
 e-mail: jan.moucha@worldonline.cz 

Gate
JAZYKOVÉ  A  VZDĚLÁVACÍ  KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ  I 

ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ,

komplexní realizace zahrad, 
parků a ostatních zelených 
ploch včetně subdodávek 
pro stavební firmy 

celoroční pravidelná údržba 
zeleně pro firmy a obce

Tel. 724 173 560
e-mail: jiripetranek@tiscali.cz
www.zahrady.unas.cz

ZAHRADNICKÉ PRÁCE

Virtuální online katalog
Možnost efektní prezentace na CD
Publikování propagačních materiálů

w w w . p a g e f l i p . c z


