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Sociologové tvrdí: Máte výkonnou vládu
Obyvatelé Královéhradeckého kraje mají druhou nejvýkonnější kraj-
skou vládu v zemi. Vyplývá to z výzkumu vědců Sociologického ústavu 
Akademie věd České republiky Michala Illnera, Tomáše Kosteleckého 
a Věry Patočkové.. Nadprůměrný výkon podává podle sociologů kraj-
ská vláda například při investiční podpoře podnikání, v rozvoji sociál-
ní oblasti či ve správních činnostech. 
Výsledky sociologického výzkumu zveřejnil koncem loňského roku So-
ciologický časopis (č. 5/2007, 967-992) pod názvem „Jak fungují kra-
je – příspěvek k hodnocení výkonu krajských vlád“. Tato studie vznikla  
v rámci projektu „Vliv politické kultury, sociálně-ekonomických a institu-
cionálních faktorů na rozdíly ve fungování českých regionů“.
„Fungují kraje, protože vznikly ve stejnou dobu a podle stejných zákonů  
a jelikož se jejich činnost odehrává v rámci stejných legislativních a fiskál-
ních pravidel, přibližně stejným způsobem, nebo se ve svém výkonu liší 
v závislosti na nestejných regionálních podmínkách, které jejich výkon 
ovlivňují?“ - ptali se mimo jiné vědci ze Sociologického ústavu AV ČR ve 
své studii. Při hledání odpovědí na podobné otázky sociologové posuzova-
li a srovnávali výkonnost krajských vlád prostřednictvím jedenácti ukaza-

telů z různých oblastí činnosti krajů. Ty vyjádřili tzv. agregátním indexem 
výkonu. Nula byla v tomto posuzování průměr, kladná hodnota nad ním a 
záporná vyjádřením podprůměru.
Agregátní index Zlínského kraje dosáhl nejvyšší hodnoty 4,40, Králové-
hradecký kraj měl tento index 4,24 a Moravskoslezský kraj 3,90. Mezi nad-
průměrně výkonné patří podle studie také Olomoucký kraj. Nejnižší index 
nejméně výkonného kraje dosáhl hodnoty – 7,60. 
Sociologové zmiňují v závěrečném shrnutí projektu o fungování českých 
regionů, že významnou roli ve výkonu krajských vlád mohou hrát také 
konkrétní osobnosti v jejich vedení. Velmi dobrý výkon vlády například 
Moravskoslezského kraje může podle nich souviset s působením vše-
obecně uznávaného a respektovaného hejtmana Evžena Tošenovského  
a jeho týmu.
„S tím rozhodně souhlasím: kolegu Tošenovského řadím mezi elitu české 
politiky. Ale přestože pohledy vědců třeba na působení politiků přinášejí 
často zajímavé závěry, nejdůležitější posouzení mají při volbách pravidel-
ně ve svých rukách především občané,“ řekl hejtman Královéhradeckého 
kraje Pavel Bradík.  (dio)

   Slovo hejtmana
 „Tiše se přemístil“
  (3. dubna ve věku nedožitých 79 let zemřel prof. akad. sochař 
  Vladimír Preclík)

Rozpočet posílí o 507 milionů
Letošní rozpočet Královéhra-
deckého kraje posílí 507 milio-
nů korun z loňského výsledku 
hospodaření kraje. Půlmiliardo-
vou výztuž z loňského rozpočtu, 
kterou se podařilo ušetřit efek-
tivním hospodařením krajských 
ekonomů v loňském roce, kraj 
použije ve všech svých oblas-
tech.
Nejvíce peněz z tohoto zdroje, 
s jehož rozdělením již souhlasi-

li krajští zastupitelé, směřuje do 
dopravy, investic krajského fondu 
rozvoje a reprodukce či regionál-
ního rozvoje. 
Do oblasti dopravy by mělo jít  
z výsledku loňského hospodaření 
celkem 190 milionů korun. Z toho 
65 milionů korun kraj použije 
na úhradu dopravní obslužnosti,  
60 milionů korun půjde na údržbu 
silnic II. a III. třídy a 50 milionů 
korun na investice. Ostatní výdaje 

v dopravě spolknou drobnější ka-
pitálové výdaje. 
Z krajského fondu rozvoje a repro-
dukce půjde z hospodářského vý-
sledku celkem 140 milionů korun. 
Vedle dopravy z těchto peněz do-
stane 54 milionů korun zdravot-
nictví, školství přes dvacet milio-
nů korun a přes dvanáct milionů 
korun půjde do sociální oblasti.  
Z loňského výsledku hospodaření 
také vyplývá, že kraj vloni opět 

rekordně investoval. „Přestože  
v roce 2006 dosáhly kapitálové vý-
daje kraje rekordních 1,23 miliar-
dy korun, loňské zaznamenaly in-
dex nárůstu o 36 procent: dosáhly 
výše 1,67 miliardy korun,“ uvedl 
vedoucí ekonomického odboru 
Krajského úřadu Královéhradec-
kého kraje Miloslav Nejedlý. Cel-
kový objem krajského rozpočtu 
činí ročně přes devět miliard ko-
run. (dio)

Počet obyvatel Královéhradeckého kraje se zvýšil
Počet obyvatel Královéhra-
deckého kraje během loň-
ského roku vzrostl. Na konci 
roku 2007 žilo v kraji celkem 
552 212 obyvatel, což je  
o 2569 osob více než v před-
chozím roce. Podle údajů 
Českého statistického úřadu 
je zřejmé, že za tímto ná-
růstem počtu obyvatel jsou 
především lidé, kteří se při-
stěhovali. Do našeho kraje 
se vloni přistěhovalo 8208 
lidí, nejvíce jich přišlo na 
Hradecko, naopak nejméně 
na Rychnovsko. Z kraje se  
v roce 2007 odstěhovalo 
6175 lidí, takže přírůstek 
stěhováním byl 2033 osob. 
Přírůstek obyvatel vloni 
zaznamenali ve všech pěti 
okresech Královéhradeckého 
kraje. Nejvyšší byl na Hra-
decku, kde je o 937 lidí více, 
naopak nejmenší přírůstek 
zaznamenali statistici na 
Náchodsku, kde je o 205 osob 
více. V našem kraji od ledna 
do konce prosince loňského 
roku přišlo na svět 6122 dětí  
a zemřelo 5586 osob. Přiro-
zený přírůstek tedy byl 536 
osob. Foto: Petr Neckař                                                                                                    

V Regiocentru Nový pivovat sídlí i jedna z kateder Univerzity Hradec  
Králové (tomu se věnujeme na str. 2 v článku Studenti vystřídali „pivovar-
skou mladinu“), na Pivovarském náměstí se tak potkávají lidé, kteří si vyři-
zují své úřední záležitosti se studenty. Foto: Petr Neckař

Nemohl jsem tušit, že ho v ten 
den vidím naposledy. 12. února 
letošního roku jsme v Regiocen-
tru Nový pivovar s velkou slá-
vou otevřeli galerii, nesoucí jeho 
jméno. Dar Vladimíra Preclíka 
rodnému kraji si nenechaly ujít 
stovky lidí. Přišly mu vyjádřit 
respekt a obdiv nad jeho tvorbou 
i velkorysostí jeho gesta. Jako 
sochař, malíř a spisovatel si na-
trvalo získal srdce svých diváků 
i čtenářů. 
A bylo proč. Už v roce 1967        /v 
pouhých 38 letech/  byl vybrán 
mezinárodní komisí mezi nej-
větších padesát sochařů světa do 
Montrealu, aby vystavoval vedle 
takových sochařů jako Rodin, 
Brancussi, Picasso či Giacomet-
ti. Za nejkrásnější sochu převzal 
cenu na Bienále v São Paulu a bě-
hem pobytu v jižní Francii v po-
lovině šedesátých let vytvořil sou-
bor legendárních dřevěných soch 
Provensálská města. Do kontextu 
českého i světového výtvarného 
umění se však zapsal také portré-
ty osobností České avantgardy:  
E. F. Burian, V. Nezval, F. Halas,  
J. Čapek, V. Vančura, J. Zrzavý, 
J. Ježek, J. Werich… Ve východ-
ních Čechách jsou stopy Vla-
dimíra Preclíka rozsety požeh-

naně. Jaroměř se pyšní bustou 
„českého Michelangela“ Matyáše 
Bernarda Brauna, v Rychnově 
nad Kněžnou hledí zpod buřinky 
zadumaný Jiří Šlitr, v Hostinném 
vyrostly jeho smírčí kříže a v Ho-
řicích celá alej soch: dílo autora  
a šiku sochařů, kteří na vrchu Go-
thard podali zprávu o světovém 
sochařství 20. století. Poslední 
sochou pro východní Čechy je 
sv. Kliment v chrámu sv. Ducha. 
Vladimír Preclík dokazoval, že 
nikdy není na nic pozdě. Teprve 
v padesáti letech začal psát své 
první knihy. A psal je tak dobře, 
že ho dnes mnozí znají víc jako 
spisovatele než jako čtenáře.  Ke 
čtrnácti titulům, v nichž dokázal 
poutavě a s humorem vyprávět  
o výtvarném umění, přibude ješ-
tě knížka Díry do světa, věnova-
ná východočeským malířům a 
sochařům přelomu 19. a 20. sto-
letí. Její poslední řádky dopsal jen 
pár týdnů před smrtí. Bude  nám 
chybět jeho vzpřímená postava  
s tváří zdobenou knírem, jaké už 
se nevídají. Osobnost vzbuzující 
obdiv i závist těch, co mu sahali 
sotva po kotníky. Zemřel, když 
byl ještě živ. Plný plánů a chuti 
dokončit přes všechny překážky 
ojedinělý evropský projekt pat-
nácti českých sochařů, inspiro-
vaný křížovou cestou na Kuksu. 
Bude vyprávět v kameni o zá-
zraku života, o naději a víře, že 
smrt nemusí být tou definitivní 
tečkou.

Děkuji, pane profesore.

Pavel Bradík, hejtman 
Královéhradeckého kraje.    

V Regiocentru slouží 
Czech POINT. 2 Domovy důchodců

čekají změny.
Cyklobusy vyrážejí
do kraje.

Regiocentrum zdobí
Preclíkova díla.

Rozhovor s Ivanem
Vodochodským.

Kraj má své
nejlepší sportovce.3 4 7 8 8



U nás v kraji | květen 2008

strana 2

Výpisy získáte i v Regiocentru
Od února lidé mohou získat výpisy z katastru nemovitostí či obchod-
ního, živnostenského nebo trestního rejstříku na počkání i v Regiocen-
tru Nový pivovar v Hradci Králové. Informační centrum v sousedství 
recepce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje se totiž na konci 
ledna proměnilo v druhý Czech POINT v krajském městě.

V Informačním centru Regiocentra v Hradci Králové je největší zájem o výpisy z rejstříku trestů a z katastru  
nemovitostí. Foto: Petr Neckař

„Vyškolení pracovníci našeho úřa-
du vydávají lidem ověřené výpisy 
z centrálních evidencí státních 
institucí. Vedle toho na stejném 
místě mohou návštěvníci krajské-
ho úřadu také dostat informace 
o kraji, jeho kompetencích či si 
nechat poradit, na jakém místě  
v Novém pivovaru naše úředníky 
najdou,“ řekla ředitelka Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje 
Ivana Křečková.
Služby tohoto terminálu poskytují 
od začátku roku v krajském městě 
také na Magistrátu města Hradce 
Králové. 
Czech POINT slouží lidem na více 
než pěti desítkách míst ve městech  
a obcích v Královéhradeckém 
kraji. V souvislosti se stěhová-
ním krajského úřadu z Wonkovy 
ulice, ZVU a pronajatých prostor 
v Kongresovém centru Aldis do 
Regiocentra slouží lidem ke zlep-
šení orientace v nových prosto-
rách vedle informačního střediska 
kraje také zvýhodněná telefonní 
linka 844 842 842, kterou mohou 
zájemci stále využívat. 
„Nejčastěji se žádosti týkají vy-
dávání výpisů z rejstříku trestů, 
kterých jsme dosud vydali přes 
tři stovky. Žadatelé oceňují, že 
dokumenty dostanou do deseti 
minut a vše vyřídí na jednom mís-
tě. Dříve se výpisy posílaly poštou 
do tří týdnů od podání žádosti,“ 
uvedla Pavla Rychterová, vedou-

cí oddělení Informační centrum 
královéhradeckého krajského 

úřadu. Za výpis z rejstříku tres-
tů se platí padesát korun, první 
strana výpisu z katastru nemovi-
tostí stojí sto korun, každá další 
strana padesát korun. „Můžeme 
u nás vydávat také výpisy z ob-
chodního rejstříku a ze živnos-

tenského rejstříku, ale největší 
zájem je skutečně o výpisy z rejs-
tříku trestů. V průměru se na nás  
s žádostí o některý z výpisů obrací 
zhruba deset osob denně,“ řekla 
Rychterová.                          

(dio, nec)

Přes 700 studentů katedry výtvarné kultury Pedagogické fakul-
ty Univerzity Hradec Králové letos poprvé zahájilo letní semestr  
v Regiocentru Nový pivovar. Studenti hradecké univerzity začali  
využívat prostory, které v pivovaru dříve sloužily pro chlazení mladiny  
a jako ležácké sklepy.

Studenti vystřídali 
„pivovarskou mladinu“

Katedra výtvarné kultury nabízí 
čtyři typy studia. Kromě učitel-
ských oborů, zaměřených na pří-
pravu učitelů výtvarné výchovy, 
vzdělává studenty v oboru Gra-
fická tvorba – multimédia. Další 

obory, Textilní tvorba a Umělec-
kořemeslné textilní disciplíny, 
garantuje Katedra textilní tvorby, 
která sice přímo v pivovaru nesíd-
lí, avšak nové prostory bude rov-
něž částečně využívat. (dio)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 
Hradec Králové 3, 500 03: na tuto adresu mohou lidé posílat své 
žádosti, připomínky a veškerou korespondenci s krajskými úřední-
ky a samosprávou. Kompletní krajský úřad a vedení kraje sídlí od 
loňského prosince v Regiocentru Nový pivovar, který vznikl rekon-
strukcí bývalého pivovaru. 
Pivovarské náměstí je také adresou například katedry výtvarné kultury 
Univerzity Hradec Králové či některých firem, které v Novém pivovaru 
působí. 
Centrum evropského projektování či Eurocentrum Úřadu vlády České 
republiky, které sídlí v bývalých kanovnických domech v Regiocentru, 
mají adresy směřované do Soukenické ulice. 
Dosud psali lidé hejtmanovi či krajským úředníkům na adresu sídla 
kraje do Wonkovy ulice 1142 v Hradci Králové. 
Další adresy v Regiocentru: Univerzita Hradec Králové: Pivovarské ná-
městí 1244/1, Restaurace Nový pivovar, Pivovarské náměstí č.p.1245, 
což je nová adresa krajského úřadu.                                                                                                   

Nová adresa krajského úřadu

Někteří učni obdrží stipendium
Vyučte se zámečníkem, soustružníkem či nástrojařem a zedníkem! Během studia budete dostávat stipendi-
um a s takovým výučním listem se o vás firmy poperou. Tak nyní kraj láká do technických oborů středních 
škol nové studenty. Noví učni strojírenských či elektrotechnických a stavebních oborů začnou od září dostá-
vat od Královéhradeckého kraje měsíčně 300 korun, pokud bude některý ze studentů mimořádně šikovný, 
bude mít nárok také na mimořádné odměny.

Kraj tím chce přilákat více stu-
dentů do oborů, po jejichž absol-
ventech je na trhu práce obrovský 
hlad a o něž přestali mít mladí lidé 
zájem. Chybí nejen soustružníci, 
zámečníci či klempíři, ale i elek-
trikáři a zedníci.
„To chceme změnit a věříme, že 
stipendia mladé lidi přilákají. 
Vedle měsíčních stipendií budou 
studenti dostávat za jedničku  
z odborného výcviku na vysvědče-
ní odměnu tisíc korun, za dvojku 
pět set korun. Samy obory nejsou 
nezajímavé a jejich poetika si jis-
tě mladé lidi získá,“ řekl Zdeněk 
Kraus, radní Královéhradeckého 
kraje odpovědný za školství.
Stipendium kraje se bude učňům 
během studia zvyšovat. V prvním 
ročníku dostanou 300 korun, dru-
háci obdrží 400 korun měsíčně  

a ve třetím ročníku budou mít 
měsíčně nárok na pětistovku. Stej-
ně poroste i odměna šikovným 
učňům: za jedničku z odborného 
výcviku v prvním ročníku bude 
tisíc korun, ve druháku 2 tisíce  
a v posledním ročníku 3 tisíce 
korun, dvojka odměnu v každém 
ročníku o polovinu zmenší.
„Rostoucími odměnami během 
studia chceme žáky motivovat, 
aby z oboru neodešli jinam,“ do-
plnil Kraus. 
Celý program finanční podpory 
těchto oborů kraj plánuje zatím 
do roku 2011. Během něj by mohl 
kraj vyplatit celkem přes jedenáct 
milionů korun. Letos za podporu 
učňů technických oborů plánuje 
vyplatit první necelý půlmilion 
korun.
Úplný seznam podporovaných 

vzdělávacích oborů: zámečník, 
strojní mechanik – stroje a zaříze-

ní, nástrojař, klempíř – strojíren-
ská výroba, obráběč kovů, strojní 
mechanik – strojník, elektrikář, 
elektrikář – silnoproud, instalatér, 
klempíř – stavební výroba, tesař, 
zedník.

 (dio)

„Je to ocenění dlouhodobého pro-
cesu zvyšování kvality služeb na-
šeho úřadu. Tato cena patří mezi 
nejvyšší rezortní ocenění minis-
terstva vnitra,“ řekla ředitelka Iva-
na Křečková. 
Krajský úřad již od roku 2003 sys-
tematicky zavádí moderní metody 
práce, které zlepšují úroveň po-
skytování služeb zákazníkům. 
Při hodnocení kvality se kom-
plexně posuzují veškeré činnosti 
úřadu počínaje strategií úřadu, 
přes procesy řízení, vzdělávání či 
další rozvoj zaměstnanců. Součas-
ně se posuzují i dosažené výsledky 

ekonomického charakteru, vztahu  
k životnímu prostředí či hodno-
cení spokojenosti veřejnosti. „Cel-
kem se jedná o zhruba 250 uka-
zatelů, které nám přibližují silné  
a slabé stránky v činnostech úřadu 
a zároveň nám ukazují příležitos-
ti ke zlepšení,“ dodala ředitelka 
krajského úřadu. 
Již loni převzal krajský úřad Ná-
rodní cenu České republiky za 
jakost, jedno z nejvyšších ocenění, 
které mohou organizace veřejné 
správy získat v oblasti manage-
mentu kvality.

(vin)

Kraj získal cenu za 
zvyšování kvality služeb

Ocenění za kvalitu veřejné správy převzala od ministra vnitra Ivana Langera 
ředitelka krajského úřadu Ivana Křečková. Foto: Vl. Mlynarčik

Ocenění ministerstva vnitra „organizacím dobré veřejné služby“ 
získal za rok 2007 Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Cenu  
v rámci 4. Národní konference kvality ve veřejné správě, která se  
konala v Karlových Varech, převzala ředitelka úřadu Ivana Křečková 
z rukou ministra Ivana Langera.

Na vodohospodářské 
projekty je 45 milionů
Malé obce mohou v letošním roce získat od Královéhradeckého kraje 
na modernizaci svých vodovodních a kanalizačních rozvodů nejméně 
45 milionů korun. Je to o 5 milionů korun více, než měl kraj připra-
veno v loňském rozpočtu. Z něj si krajskou podporu na zlepšení záso-
bování pitnou vodou rozdělilo mezi sebe celkem více než šest desítek 
obcí.
„Skutečný objem poskytnuté fi-
nanční podpory se může během 
roku ještě zvýšit. Dosud tomu tak 
vždy bylo: zatímco vloni na začát-
ku roku bylo schváleno 40 milionů 
korun, do konce roku se podařilo 
získat a rozdělit celkem 54 milio-
nů korun. Je pravděpodobné, že 
tomu tak bude i letos,“ uvedl Jiří 
Vambera, radní Královéhradec-
kého kraje odpovědný za životní 
prostředí. Žadatelé mohou své 
projekty předkládat během celého 
roku. Uzávěrky pro příjem žádos-

tí z dotačního programu „Rozvoj 
infrastruktury v oblasti vodního 
hospodářství (zásobování pitnou 
vodou a odkanalizování) obcí do 
2000 EO“ jsou k 30. 9. 2008. 
Na modernizaci obecních vodo-
hospodářských sítí vyplatil Králo-
véhradecký kraj od roku 2004 do 
loňska téměř 215 milionů korun. 
Tyto peníze určené na malé vo-
dárenské projekty si za poslední 
čtyři roky mezi sebe rozdělilo přes 
180 malých obcí s méně než dvě-
ma tisíci obyvateli. (dio)

Dřevo přispěje k tvorbě energie

„Dřevěné zbytky z lesní těžby se 
dosud využívaly poměrně nesys-
témově, a přitom mohou být velmi 
důležitým obnovitelným zdrojem 
energie. Takový způsob může dů-
myslně doplňovat další obnovitel-
né energetické zdroje v naší zemi. 
Víme, jaké potíže bývají například 
při zavádění větrných elektráren. 

Naše země se přitom zavázala, že 
do roku 2010 bude pokrývat 8 
procent vyrobené energie právě z 
obnovitelných zdrojů,“ řekl rad-
ní Královéhradeckého kraje Jiří 
Vambera. 
Akcionáři společnosti Silvestris 
HK mají být vedle Královéhradec-
kého kraje také státní podnik Lesy 

Myšlenka proměnit dřevěné zbytky, které po těžbě dřeva zůstávají 
bez užitku ležet v lese, v cennou surovinu a obnovitelný zdroj energie 
dostává jasnější obrysy. Krajští zastupitelé totiž schválili návrh zakla-
datelské smlouvy obchodní společnosti Silvestris HK a.s., která bude 
zbytkovou dřevěnou biomasu z lesa efektivně využívat.

České republiky a poradenská fir-
ma D&D Projekt. Usnesení, které 
schválili zastupitelé, počítá s větši-
novou účastí Královéhradeckého 
kraje. Vzniku společné akciové 
společnosti kraje a státního podni-
ku předcházel již vloni na podzim 
krajskými zastupiteli schválený 
záměr projektu „Řešení odpadní 
dendrobiomasy v Královéhra-
deckém kraji“. „Vznik společnosti 
Silvestris HK je dalším krokem v 
jeho realizaci. Tento projekt by se 
měl rozběhnout ještě letos. Náš 
postup by mohl být navíc použi-

telný i v jiných krajích,“ řekl rad-
ní Vambera. Projekt je jedním z 
konkrétních výsledků předešlé 
spolupráce Královéhradeckého 
kraje a Lesů České republiky s.p., 
se kterými kraj vloni v létě uzavřel 
deklaraci o partnerství a vzájem-
né spolupráci. Krajští zastupitelé 
odstartovali proces, na jehož kon-
ci by měl být vstup navržených 
partnerů do společnosti Silvestris 
HK. Silvestris, název nově vznika-
jící akciové společnosti, má základ  
v latinském výrazu „z lesa pochá-
zející“. (dio)
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Do sociální oblasti půjde 
více finančních prostředků
Bydlení lidí, o které se ve svých domovech poskytujících sociální služ-
by stará Královéhradecký kraj, se v letošním roce zlepší. Do staveb 
nových areálů v sociální oblasti vloží Královéhradecký kraj investici 
115 milionů korun. V porovnání s investicí krajského rozpočtu na rok 
2007 je to o 17 milionů více a o 22 milionů více než v roce 2006. Další 
peníze získá kraj pro své projekty v sociální oblasti od státu.
Stavební práce či jejich přípravy 
budou v roce 2008 pokračovat  
v celkem patnácti velkých či drob-
nějších   projektech v sociální ob-
lasti. 
„Pokračuje se například v přestav-
bě Domova na Stříbrném vrchu  
v Rokytnici v Orlických horách, 
za kterou kraj celkem zaplatí přes  
66 milionů korun, v plánu je  
i  druhá etapa výstavby Domova 
sociálních služeb ve Skřivanech 
za celkem 80 milionů korun.  
V Rokytnici kraj utratí přes  
28 milionů korun, výstavbu ve 
Skřivanech kraj podpoří v roce 
2008 částkou 35 milionů korun,“ 
řekl náměstek královéhradeckého 
hejtmana Miloslav Plass. 
Finančně největší akcí, která se 
bude v letošním roce teprve při-
pravovat, je rekonstrukce a pří-
stavba Domova důchodců Černo-
žice za téměř 123 milionů korun.
Opravy se letos dočká například 
podkroví a střechy zámku v Cho-
tělicích, kde sídlí tamní Ústav pro 
mentálně postiženou mládež. 
Tato oprava bude realizována jako 
třetí etapa celkové rekonstrukce 

tohoto zařízení, přičemž kraj za ni 
zaplatí 13 milionů korun. Rozsáh-
lá rekonstrukce a přístavba se při-
pravuje pro Domov pro seniory 
v Polici nad Metují. Financování 
tohoto projektu by měl podpořit 
také stát prostřednictvím zdrojů 
ministerstva práce a sociálních 
věcí. Rekonstrukce v sociální 
oblasti by se měly dočkat také fi-
nanční podpory Evropské unie. 
„Čerpání z evropských fondů 
aktivně připravujeme. Jedním  
z takových projektů je například 
stavba zařízení pro závislé seniory  
v Teplicích nad Metují či zařízení 
pro lidi postižené Alzheimerovou 
nemocí v Albrechticích nad Orli-
cí,“ doplnil náměstek Plass. Mezi 
vloni uzavřené akce patří napří-
klad rozsáhlá rekonstrukce a pře-
sídlení Domova Dědina v Opočně.  
O 18 nových lůžek se po loňsku 
rozšířila ubytovací kapacita Do-
mova důchodců v Hradci Králo-
vé. Nové bydlení tam vzniklo díky 
nástavbě na jednom z jeho křídel. 
Za tuto stavbu zaplatil Králové-
hradecký kraj zhruba 23 milionů 
korun.  (dio)

Domovy důchodců čekají změny
Borohrádek, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Lamperti-
ce, Police nad Metují a Vrchlabí získají do konce letošního roku od 
Královéhradeckého kraje domovy důchodců. S převodem majet-
ku domovů důchodců za více než 700 milionů korun na tato města  
a obce dne 3. dubna souhlasili krajští zastupitelé. Obecní a městská 
zastupitelstva již s bezúplatným převodem souhlasila.

Domov důchodců v Hradci Králové, kde jsme pořídili tento snímek, bude od začátku příštího roku převeden na 
město Hradec Králové. Foto: Petr Neckař

Náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Miloslav Plass řekl, že kraj  
letos bude investovat do sociální oblasti o 17 milionů více než v loňském 
roce. Plánuje se řada rekonstrukcí.  Foto: Petr Neckař 

Kvalita se nezmění
„Poskytovaná péče a její kvalita 
zůstane v převedených domovech 
důchodců zachována. To kraj 
zajistí uzavřením dohody s orga-
nizací založenou nebo zřízenou 
obcí, na kterou převede také čin-
nosti a práva a povinnosti, které  
s převáděnými činnostmi souvisí,“ 
uvedl náměstek královéhradecké-
ho hejtmana Miloslav Plass. Pře-
vodem pobytových zařízení soci-
ální oblasti na města a obce kraj 

naplňuje první kolo transformace, 
kterou zahájil v polovině loňské-
ho roku. První kolo transformace 
chce kraj uzavřít do konce letoš-
ního roku.  
„V druhém kole transformace po-
bytových zařízení sociální oblasti 
kraj zahájí koncesní řízení, ve 
kterém vybere poskytovatele soci-
álních služeb domovů důchodců,  
o které neprojevily zájem obce,  
a domovů sociálních služeb, které 
nebyly zařazeny do prvního kola. 

Nemovitý majetek by v tomto pří-
padě zůstal ve vlastnictví kraje, 
který by jej pronajal. Movitý maje-
tek zůstane zřizovateli. Nechceme 
dál diskutovat s dalšími poskyto-
vateli sociální péče, zda krajské 

příspěvkové organizace mají lepší 
finanční možnosti. Transformace 
by je měla postavit na stejnou star-
tovní čáru,“ řekl náměstek Plass. 
Královéhradecký kraj navrhuje tři 
formy transformace: bezúplatné 
převedení obcím, výběrová řízení 
na poskytovatele služby v těch-
to zařízeních či založení obecně 
prospěšných společností, v jejichž 
správní radě by mohly mít obce 
svá zastoupení. 
„Krajský úřad se na nás zhruba  

v polovině loňského roku obrátil s 
nabídkou bezúplatného převodu 
Domova důchodců v Hradci Krá-
lové, včetně majetku a pracovních 
vztahů se zaměstnanci. Měli jsme 
zájem o převedení stávající pří-
spěvkové organizace jako celku, 
ovšem to není možné, takže bude-
me v nejbližší době muset rozhod-
nout o tom, jaký typ organizace 
založíme – zda příspěvkovou or-
ganizaci nebo obecně prospěšnou 
společnost. V každém případě 
mohu všechny obyvatele domo-
va ujistit, že pro ně z toho žádná 
změna z hlediska provozu plynout 
nebude,“ řekl koncem března ná-
městek primátora Hradce Králové 
Martin Soukup. 

Hradec Králové hodlá rozví-
jet další služby
V brzké době chce hradecká rad-
nice zjistit technický stav budov, 
aby mohly být včas naplánovány 
nutné opravy – aby již investice na 
případné rekonstrukce byly zařa-
zeny do rozpočtu města na příští 
rok. 
„Chceme, aby domov důchodců 
pracoval co nejefektivněji. Bude-
me klást důraz na to, aby v něm 
byly poskytovány služby v co nej-
vyšší kvalitě. Máme zájem i na 
rozvíjení dalších služeb v tomto 
zařízení,“ uvedl Marek Šimůnek, 
ředitel úřadu pro grantovou poli-
tiku města a vedoucí odboru so-
ciálních věcí a zdravotnictví statu-
tárního města Hradce Králové. 
Zajímali jsme se i o to, zda při při-
jímání nových obyvatel domova 
budou či nebudou zvýhodňováni 
občané města Hradce Králové. 
„Vzhledem k tomu, že zařízení 
bude spolufinancováno i součas-
ným zřizovatelem, tedy Krajským 
úřadem Královéhradeckého kraje, 
organizace bude nadále otevřena 
lidem z celého kraje,“ uvedl Mar-
tin Soukup.  (dio, nec)

 ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA
 Co je v současné době pro náš kraj nejdůležitější? 

Několik zastupitelů Královéhradeckého kraje nám odpovědělo na 
následující anketní otázku: „Co si myslíte, že je v současné době pro 
Královéhradecký kraj nejdůležitější? Můžete konkrétně říci, jaké jsou 
v tomto směru Vaše priority na letošní rok?“

Lubomír Franc,
klub zastupitelů Královéhradec-
kého kraje za ČSSD

Helmut Dohnálek,
předseda SNK ED

„1. prio-
rita:  za-
s t a v e n í 
takzvané 
t r a n s -
f o r m a c e 
krajských 
sociálních 
s l u ž e b . 
Z astupi-

telstvo Královéhradeckého kraje 
projednává takzvanou transfor-
maci sociálních  příspěvkových 
organizací. Jedná se o krajská 
zařízení -  šestnáct domovů dů-
chodců  a devět ústavů sociální 
péče (pro  občany  mentálně a tě-
lesně postižené). Přijatelnou for-
mou tzv. „transformace“ je pouze 
převedení domovů důchodců na 
jednotlivá města. Další dvě na-
vrhované  formy lze označit za 
první krok k privatizaci sociálních 
služeb. Provozování sociálních za-
řízení soukromými subjekty (tak 
jak navrhuje vedení kraje – tedy 

ODS) přinese velké problémy  
a nejistoty v oblasti financování 
těchto zařízení, v  dostupnosti  
a  dlouhodobosti  poskytovaných 
služeb. Povinnost ze zákona se  
o potřebné postarat však zůstává 
na kraji. Klub krajských zastupite-
lů za ČSSD na dubnovém jednání  
zastupitelstva královéhradeckého 
kraje proto navrhl pozastavení  tzv. 
transformace sociálních služeb do 
podzimních krajských voleb. Ať o 
dalším osudu krajských sociálních  
zařízení rozhodnou sami občané 
kraje prostřednictvím demokra-
tických voleb. 
2. priorita: modernizace kraj-
ské  silniční  sítě II. a III. třídy. 
Regionální rada regionu soudrž-
nosti NUTS II na svém zasedání  
25. února 2008 schválila projekty 
1. kola výzvy v oblasti podpory 
Rozvoje regionální silniční sítě 
a dopravní infrastruktury. Z cel-
kového počtu 24 projektů prošlo 
úspěšně 23 projektů jak kontro-
lou přijatelnosti, tak i kontrolou 
formálních náležitostí a současně 
překonalo požadovanou 60% hra-

nici v bodovém hodnocení.  Naší 
prioritou je využití co největšího 
objemu poskytnutých prostřed-
ků  z EU – možná více jak 600 
milionů Kč v letošním roce – na 
modernizaci zanedbaných kraj-
ských silnic a mostů. K tomu je 
třeba radikálně zlepšit předvýrob-
ní přípravu. Hlavním problémem 
zůstává výkup pozemků pro nové 
investiční akce a likvidace starých 
majetkových hříchů minulosti.“

„K pri-
o r i t á m 
SNK ED 
pro rok 
2008 patří          
p o d p o r a 
urychlení 
dostavby 
d á l n i -
ce D11  

a  také rychlostní komunikace 
R35, dále urychlení oprav ko-
munikací II. a III. tříd v majetku 
kraje, efektivní využití finančních 
zdrojů z fondů EU, příliv investic 
a investorů do kraje a prohloubení 
spolupráce se zahraničními part-
nery, zejména s našimi polskými 
sousedy.“

Jan Michálek, 
klub zastupitelů Královéhradec-
kého kraje za ODS

„ Mys l ím, 
že není 
m o ž n é 
jednoduše 
odpovědět 
na otázku, 
co je nej-
důležitější. 
Je několik 
o b l a s t í , 

které mají v činnosti kraje priority. 
V sociální oblasti je hlavním úko-
lem pokračovat v transformaci 
pobytových služeb, to je domovů 
důchodců, domovů sociální péče, 
jejich převod na nové vlastníky  
a zřizovatele, především na obce. 
V oblasti zdravotnictví je cílem 
dokončení zahájených stavebních 
investic v nemocnicích, udržení 
příznivého trendu hospodaření 
Zdravotnického holdingu. Dle 
možností je  to i zvýšení mezd  
u středních zdravotnických pra-
covníků. V oblasti dopravy je tře-
ba realizovat opravy a výstavbu 
komunikací s co největším podí-
lem zdrojů z Evropských fondů, 
iniciovat jednání zúčastněných 
stran s cílem dokončit úsek D11 
do Hradce Králové a jednat s cen-

trálními orgány o zařazení dostav-
by D11 k hraničnímu přechodu 
Královec mezi priority. Důležitou 
oblastí je i školství, kde budeme 
pokračovat v optimalizaci školské 
soustavy s přihlédnutím k demo-
grafickému vývoji a rovnoměr-
nému zastoupení škol na území 
kraje. Na okraji zájmu není ani 
problematika životního prostředí, 
kde chceme využít evropské zdro-
je v souladu s programem rozvoje 
vodovodů a kanalizací územních 
celků, především na řešení pro-
blematiky odpadních vod v ma-
lých obcích.“

Lubomír Štěpán, klub zastupi-
telů Královéhradeckého kraje 
za KSČM

„ P o t ř e b 
kraje je 
m n o h o 
ve všech 
oblastech 
- od zdra-
v o t n i c t v í 
přes soci-
ální služby, 
d o p r a -

vu, silnice, školy až po, v nepo-
slední řadě, životní prostředí.  
V každé oblasti je nějaká priorita.
Na prvním místě bych jmenoval 

zajištění neprivatizovatelnosti 
krajských zdravotnických zaří-
zení. Zatím se kraj ve zdravot-
nictví jeví jako dobrý hospodář  
a zdravotní péče nesmí sloužit 
jako zdroj zisků. Na druhém místě 
je to zastavení převodu krajských 
domovů důchodců a ústavů so-
ciální péče na privátní subjekty.  
K převodům na obce a města již 
došlo a myslím si, že ty menší 
města a obce budou mít s jejich 
provozováním značné obtíže. Jsem 
přesvědčen, že převod zhorší do-
stupnost sociální péče hlavně pro 
nízkopříjmovou skupinu obyvatel. 
Třetí je určitě stav krajské silniční 
sítě. Je nutné zvýšit prostředky na 
údržbu a opravy silnic II. a III. tří-
dy, které jsou ve značně špatném 
stavu a jejich zanedbanost stoupá. 
Objem prostředků vkládaný do 
oprav a údržby ve výši 416 mil. Kč 
nezajišťuje ani prostou reproduk-
ci silniční sítě. Dalším, i když ne 
posledním, velkým problémem je 
stavební stav našich škol. Investič-
ní prostředky na rok 2008 ve výši 
48 mil. Kč jsou žalostně malé. Je 
nutné pracovat na zlepšení stavu 
našich školských zařízení. Kde se 
budou učit naše děti, když nám 
školy spadnou?“ 

(nec)
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Do soutěže můžete nominovat 
nejkrásnější stavby v kraji

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, ve spolupráci s Českou ko-
morou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou architektů  
a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR Hradec Králové, vypisuje 
5. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU KRÁLOVÉ-
HRADECKÉHO KRAJE 2008. Soutěž se koná pod záštitou hejtmana 
Královéhradeckého kraje Pavla Bradíka.

Cíl soutěže
Cílem této soutěže je seznámit ši-
rokou odbornou i 
laickou veřejnost  
s úrovní součas-
ného stavebnic-
tví, architekturou 
a projektováním  
v Královéhradec-
kém kraji.
Soutěž má sloužit 
k podpoře kva-
litní komplexní 
realizace staveb  
a zviditelnění zho-
tovitelských firem  
v Královéhra-
deckém kraji. Do 
soutěže mohou 
být přihlášena sta-
vební díla v dále 
uvedených kate-
goriích, zhotove-
ná a zkolaudova-
ná v období od  
1. 1. 2005 do 31. 12. 2007. 
Stavba musí být zhotovena na úze-
mí Královéhradeckého kraje.

Kategorie staveb 
a hodnocení
1. Domy pro bydlení a rodinné 
domy.
2. Stavby občanské vybavenosti.
3. Stavby pro průmysl a zeměděl-
ství.
4. Dopravní a inženýrské stavby.
Porota určí v každé kategorii  
jednu „Stavbu roku KHK 2008“ 
a udělí dvě čestná uznání. Která-
koliv z uvedených cen nemusí být 
porotou udělena.

Termín vyhodnocení soutěže,  vy-
hlášení a zveřejnění výsledků je 
stanoven na IV. Q. 2008. Účast-

níci soutěže budou o termínu  
a místu vyhodnocení včas předem 
vyrozuměni.
Do soutěže „Stavba roku KHK 
2008“ nelze přihlásit stavby, které 
byly již ohodnoceny organizátory 
a vyhlašovateli  jiných podobných 
soutěží v České republice.

Vyhlášení a ocenění 
nejlepších
Titul „Stavba roku Královéhradec-
kého kraje 2008“ je spojen s prá-
vem používat ji jako referenční, 
reklamní a propagační argument. 
Vyhlášení výsledků soutěže bude 
provedeno slavnostním způsobem 
za účasti hejtmana kraje, odborné 

Stavbou roku Královéhradeckého kraje 2007 v kategorii domy pro bydlení a rodinné domy se 
stala rodinná vila s přístavbou a biotopem v Novém Městě nad Metují.

I weby z našeho kraje bodovaly
Nejlepší webové stránky mezi městy v Královéhradeckém kraji má 
radnice v Náchodě, Třebihošť spravuje nejpovedenější internetové 
stránky mezi obcemi a městysy: tak letos rozhodla odborná porota  
v krajském kole soutěže Zlatý erb o nejlepší internetové prezentace 
samospráv. Ocenění za nejlepší webovou službu v krajském kole sou-
těže převzal Rychnov nad Kněžnou, kde na internetu nabízejí vysílání 
místní kabelové televize.
Na dalších stupních v krajském 
kole letos byl mezi městy druhý 
Trutnov, bronzovou pozici obsa-
dil Jičín, mezi obcemi má druhé 
místo městys Nový Hrádek a třetí 
obec Borovnice. 
Cenu veřejnosti letos, stejně jako 
vloni, získala obec Mokré na 
Rychnovsku. 
„Otevřenost veřejné správy s kva-
litními internetovými stránkami 
úzce souvisí. Bez pečlivě vytvo-
řeného a spravovaného webu se 
dnes  komunikace mezi radnicí  
a občanem neobejde,“ řekl 
hejtman Královéhradeckého kraje 
Pavel Bradík.
Celkem se do letošního krajského 
kola Zlatého erbu přihlásilo šesta-
dvacet měst a obcí. 
Loni se v soutěži o nejlepší we-
bové stránky utkalo v Králové-
hradeckém kraji osmnáct měst  
a obcí. Vítězové jednotlivých ka-
tegorií postoupili do celostátního 
kola, které bylo vyhodnoceno na 
konferenci ISSS začátkem dubna  

v Hradci Králové. Celostátní kolo 
se konalo v době naší uzávěrky, 
nicméně přinášíme Vám z něj vý-
sledky:

Kategorie:

Nejlepší webová stránka města
1. místo Jihlava 
2. místo Znojmo 
3. místo Ostrava 

Nejlepší webová stránka obce
1. místo Tlumačov (Zlínský kraj, 
okres Zlín) 
2. místo Dolní Vilémovice (Kraj 
Vysočina, okres Třebíč) 
3. místo Nečtiny (Plzeňský kraj, 
okres Plzeň-sever) 

Nejlepší elektronická služba
1. místo Praha 6: TV6  
2. místo Senorady: e-Muzeum 
3. místo Bohumín: E-info 

Zvláštní ceny
• Zvláštní cena ministra vnitra 

udělená ministrem Ivanem Lan-
gerem za nejlepší bezbariérový 
přístup na webové stránky při 
soutěži Zlatý erb byla udělena 
soutěžícímu Třebihošť (Králové-
hradecký kraj, okres Trutnov), 
• Zvláštní cena ministra pro míst-
ní rozvoj udělená ministrem Jiřím 
Čunkem za nejlepší turistickou 
prezentaci na webových stránkách 
při soutěži Zlatý erb byla: 
- v kategorii „Města a obce“ udě-
lena soutěžícímu Kozlovice: Info 
pro turisty (Moravskoslezský kraj, 
okres Frýdek-Místek), 
- v kategorii „Regiony“ udělena 
soutěžícímu Turistický portál Vý-
chodní Čechy, 
• Cena veřejnosti udělená sdruže-
ním BMI při soutěži Zlatý erb byla 
udělena soutěžícímu Mokré (Krá-
lovéhradecký kraj, okres Rychnov 
nad Kněžnou), 
• Zvláštní cena odborné poroty 
byla udělena soutěžícímu Par-
dubický kraj: Online rozhovory  
s představiteli kraje, 
• Zvláštní cena společnosti Micro-
soft při soutěži Zlatý erb byla 
- v kategorii „Města“ udělena sou-
těžícímu Náchod, 
- v kategorii „Obce“ udělena sou-
těžícímu Tisá (Ústecký kraj, okres 
Ústí nad Labem).                  (dio)

Kde budou jezdit cyklobusy?
První autobusové linky, které nabídnou milovníkům cyklistiky 
přepravu i s koly, se v Královéhradeckém kraji rozjely 1. května  
v Českém ráji. 
Další cyklobusy začnou sloužit 
turistům s bicykly během květ-
na také v Krkonoších, Orlických 
horách a v Kladském pomezí.  
O rozdělení podpory Královéhra-
deckého kraje - téměř tří milionů 
korun - pro provozovatele cyklo-
busů v jednotlivých turistických 
oblastech již rozhodli krajští za-
stupitelé.
Cyklobusy budou v provozu  
do konce září. 
„Krajskou podporu chápeme jako 
příspěvek k rozvoji oblíbenému 
druhu turistiky v našem kraji.  
V letošním roce je krajská podpo-
ra o více než půl milionu korun 
vyšší než v loňském roce,“ řekl 
první náměstek hetjmana Králo-
véhradeckého kraje Helmut Do-

hnálek. Během loňska najely cyk-
lobusové linky v kraji celkem přes 
120 tisíc kilometrů. 
Projekty, které pomohly zlepšit 
cestování turistů s koly, podpořil 

kraj za poslední 
dva roky celkem 
více než třiadvaceti 
miliony korun. Na 
provoz cyklobusů 
přispěl kraj za dva 
předchozí roky 
prostřednictvím 
grantů přes čtyři 
miliony korun.                                                              

(dio)

Letošní sezona cyklobusů 
v Královéhradeckém kraji:

Český ráj: 
1. 5. - 14. 9.

Branka (Kladské pomezí): 
17. 5 - 28. 9.
Krkonoše: 

31. 5. - 28. 9.
Orlické hory, západ a východ: 

17. 5. - 28. 9.

Antilopy obnovují populaci

Svazijska, aby přispěly k obnovení 
tamní populace. Čekala je pouť z 
východních Čech až do maličkého 
království uprostřed jihoafrických 
hor s romantickým jménem King-
dom of Swaziland  - Svazijské krá-
lovství. Trojlístek samic cestoval 
autem i letadlem pod dohledem 
profesionálů. 
Dvorské antilopy nebyly ihned po 
příletu vypuštěny do volné pří-
rody, ale staly se zakladatelkami 
populace v chovných rezervacích  
Game Park´s.  

Jana Myslivečková

Jedním z prioritních úkolů zoo-
logických zahrad je 
chovat a odchovávat 
vzácná zvířata. 
V případě, že by ně-
který druh z přírody 
téměř nebo úplně 
vymizel, vytvářejí  
genovou banku, jež 
umožní zachování  
pro budoucí gene-
race. Taková situace 
nastala ve Svazijsku, 
malém království 
uprostřed Jihoafrické republiky, 

kde v roce 1961 pytláci zastřeli-
li poslední antilopu 
koňskou. Zoologic-
ká zahrada ve Dvoře 
Králové se nyní roz-
hodla dluh, jenž  lidé 
vůči africké přírodě 
mají, alespoň zčás-
ti splatit. Protože je 
největším a nejúspěš-
nějším chovatelem 
antilop koňských na 
světě (podařilo se jí  
úspěšně odchovat už 

316 mláďat), vyslala tři samice do 

Lili, Demi a Mek, trojice antilop koňských ze zoologické zahrady ve Dvoře Králové,  se 23. ledna vydala na 
dlouhou pouť přes půl zeměkoule, aby v africkém Svazijsku pomohla znovu vytvořit  populaci zvířat, která 
tam kdysi byla doma a kterou člověk před několika desítkami let neuváženě vyhubil.

poroty, zástupců vyhlašovatele, 
účastníků výstavby, popřípadě 
odborné veřejnosti a dalších při-
zvaných hostů. 
Výsledky soutěže budou uvedeny 
v regionálním tisku a oceněná díla 
budou zveřejněna ve vybraných 
odborných časopisech a na inter-
netu vypisovatelů. 
Všechny  soutěžní stavby budou 

zveřejněny na internetu po uzá-
věrce soutěže – včetně seznamu 
přihlášených firem s plnou adre-
sou a kontaktním spojením.

Přihlášení do soutěže
Přihlášku do soutěže může podat 
pouze jeden z účastníků výstavby, 
to je investor, projektant, zhotovi-
tel a nebo majitel stavby.

Uzávěrka přihlášek je 16. června  
2008 ve 12.00 hod. Dokumentaci 
je nutno doručit do sekretariátu 
soutěže: SPS, Jižní 870, 500 03 
Hradec Králové; tel.: 495 401 224; 
e-mail: sps@hsc.cz 

(kú)

Češi a Poláci spolu opraví kilometry silnic
Až 160 kilometrů silnic se má dočkat rekonstrukcí s příspěvkem 
Evropské unie v Krkonoších, na Broumovsku či v okolí Náchoda  
a v Orlických horách. S více než třemi desítkami stavebních akcí, které 
zlepší stav silniční sítě v česko-polském pohraničí, počítá memoran-
dum o společném postupu na české straně Královéhradeckého kraje a 
jejich polskými sousedy.

Tento dokument podepsali kon-
cem dubna v Náchodě zástupci 
Královéhradeckého kraje, Powia-
tu Kamionnogórskiego, Powiatu 
Klodzkiego a města Kudowa Zdroj 
a Dolnoslezského vojvodství.
„Do roku 2013 máme historickou 
příležitost získat významnou fi-
nanční podporu ze zdrojů Evrop-
ské unie. Tyto zdroje by pokryly až 
devadesát procent nákladů spoje-
ných s těmito akcemi. Nyní máme 
na stole možnost na dlouhá léta 
zlepšit podmínky pro život lidí  
v českém pohraničí i na jeho pol-
ské straně,“ řekl královéhradecký 
hejtman Pavel Bradík.
Celkem šest česko-polských pro-
jektů s třiceti konkrétními staveb-
ními akcemi se bude o evropskou 
podporu ucházet do roku 2010. 
„Celkem by mělo jít o necelou 
miliardu korun. Evropská pod-
pora by měla dosáhnout výše až 
devadesáti procent,“ uvedl prv-
ní náměstek královéhradeckého 
hejtmana Helmut Dohnálek. 

Memorandum 21. dubna v Ná-
chodě podepsali: Pavel Bradík, 

hejtman Královéhradeckého 
kraje, Zdeněk Kos, ředitel SUS 
KHK, Krzysztof Baldy – staros-
ta powiatu Kłodzkiego, Leszek 
Loch  - ředitel, Dolnośląska Służ-
ba Dróg i Kolei we Wrocławiu, 
Leszek Jaśnikowski - starosta 
powiatu Kamienna Góra, Czesław 

Kręcichwost – Burmistrz, město 
Kudowa Zdroj, Tomasz Kiliński 
- Burmistrz, město Nowa Ruda  
a Marek Janikowski - Wójt, Gmi-
na Stoszowice. 
Koordinací nad přípravou projektů 
je pověřen Euroregion Glacensis.                                       

(dio)

Zástupci české a polské strany podepsali memorandum o spolupráci zaměřené na zlepšení stavu silniční sítě v česko-
polském pohraničí Foto: Imrich Dioszegi
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 Které investiční akce jsou pro Vás letos prioritní? 

„ M e z i 
h l a v n í 
p r i o r i t y 
n a š e h o 
m ě s t a  
v oblasti 
investiční 
v ý s t a v -
by patří 
p ř e d e -

vším na podzim plánované za-
hájení výstavby Společenského 
centra Trutnovska pro kulturu a 
volný čas. Bude to bez nadsázky 
nejvýznamnější stavba ve městě 
za několik posledních desítek let  
a po jejím dokončení získá Trut-
nov kvalitní prostory nejen pro 
klasickou divadelní scénu a kon-
certy vážné i populární hudby, ale 
také pro nejrůznější společenské 
akce. Moderní zčásti proskle-
ná budova vyroste na náměstí 
Republiky, v místech dřívějšího 
autobusového nádraží. Bude sa-
mozřejmě bezbariérová a její sou-
částí bude i podzemní parkoviště 
pro zhruba 80 vozů. Za účelem co 
nejmenšího zatížení městského 
rozpočtu při financování stavby 
usilujeme o získání dotačních 
prostředků z  Regionálního ope-
račního programu EU. Další vý-
znamnou investicí je dokončení 
novostavby Domova důchodců  
v lokalitě Humlův Dvůr, též  

z části financované z dotačních 
programů. Máme připraveno také 
zahájení rekonstrukce Základ-
ní školy kpt. Jaroše, na které se 
bude dotačně podílet Minister-
stvo financí ČR. Poslední z vět-
ších investičních akcí pro letošní 
rok je pak vybudování podchodu 
pod železničním tělesem v loka-
litě Šestidomí za účelem zajištění 
větší bezpečnosti chodců. Kromě 
uvedených akcí nás samozřejmě 
čeká celá řada běžných drobných 
investic do infrastruktury.“

Ivan Adamec,
starosta Trutnova

Výše uvedenou anketní otázku jsme položili zástupcům několik měst 
v Královéhradeckém kraji. 

Oldřich Čtvrtečka,
starosta Náchoda

„V minu-
lých letech 
město Ná-
chod in-
vestovalo 
převážně 
do komu-
n i k a c í . 
V y b u -
d o v a -

lo pěší zónu a opravilo Karlovo  
a Husovo náměstí a síť cykloste-
zek. V letošním roce je prioritou 
především rekonstrukce budovy 
polikliniky, dokončení regenerace 
panelového sídliště Plhov a zahá-
jení rekonstrukce budovy základ-
ní školy na Plhově.
Mezi stěžejní akce jistě patří  
i přestavba budovy bývalé vojen-
ské správy na základní uměleckou 

školu. O jejím zahájení rozhodne 
výsledek dotačního řízení.
V oblasti komunikací bude pokra-
čováno, v souladu s postupem ná-
chodské teplárny, v rekonstrukci 
ulice Komenského. V oblasti cyk-
lostezek bude provedeno napojení 
na cyklostezky na polském úze-
mí v oblasti partnerského města 
Kudowa Zdrój. V souvislosti se 
statickými pracemi na kostele sv. 
Vavřince dojde i k nezbytným 
úpravám Masarykova náměstí. 
Jejich rozsah bude však teprve ur-
čen doporučením a rozsahem od-
borného posudku a projektu.“

Martin Puš,
starosta Jičína

„Největší 
investiční 
akcí le-
t o š n í h o 
roku je 
v y bu d o -
vání are-
álu Tech-
n i c k ý c h 
s l u ž e b 

v ulici Textilní /cca 40 mil. Kč/. 
Tím by mělo dojít k přestěho-
vání TS mimo centrum Jičína. 
Další významné investiční akce 
- rekonstrukce zámecké zahrady 
či realizace energetických úspor 
ve IV. ZŠ  jsou odvislé od získání 
potřebných dotací. Současně pro-
bíhají intenzivní přípravy největ-
šího a nejdůležitějšího projektu, 
kterým je rekonstrukce koupaliště 
Kníže.“

Daniel Lukeš,
starosta Dvora Králové n/L.

„Nejvyšší 
prioritou 
je zaháje-
ní stavby 
nové čis-
tírny od-
p a d n í c h 
vod, která 
by řešila 
letitý pro-

blém a spory s majiteli stávající 
čistírny. Další jsou rekonstrukce 
koupaliště a rekonstrukce školy 
Schulzovy sady. U koupaliště se 
jedná o napravení důsledků ne-
kvalitní stavby a ukončení několi-
kaletého sporu se stavební firmou. 
V případě ZŠ Shulzovy sady jde  
o první etapu rozsáhlé moder-
nizace sloučených škol ve středu 
města s cílem zvýšení kapacity  
a kvality prostorů pro výuku.  
Důležitou  akcí je též zahájení re-
konstrukce náměstí T.G. Masary-
ka - včetně přilehlých komunikací 
v ulici Švehlova a Palackého. Zá-
měrem tohoto projektu je rekon-
struovat centrum města, zvýšit 
jeho atraktivitu a kvalitu životní-
ho prostředí. V letošním roce se 
též dokončí kanalizace a vodovod 
v Lipnici. Dalšími akcemi jsou: 
rekonstrukce ulic Máchova a Če-
lakovského, kruhová křižovatka  
u oční školy, rekonstrukce kanali-
zace v ulicích 28. října a Smetano-
va, dále pak bude zahájena výmě-
na stávajícího osvětlení ulic.“

U Třebechovic začne uzavírka
Od května čeká řidiče na cestě mezi Hradcem Králové a Týništěm 
nad Orlicí velká komplikace. Silnice I/11 se bude mezi Třebecho-
vicemi pod Orebem a Týništěm nad Orlicí rozšiřovat. Od květ-
na do června budou moci tento úsek používat jen řidiči jedoucí  
od Vamberka na Hradec, od července se silnice uzavře úplně.  
Z Hradce do Vamberka budou muset především řidiči kamionů jezdit 
po objížďkách.
Nákladní automobily jedoucí 
od Hradce do Vamberka budou 
muset použít objízdnou trasu ve-
doucí přes Holice, Vysoké Mýto, 
Litomyšl, Svitavy, Třebovice, Čes-
kou Třebovou a Ústí nad Orlicí do 
Vamberka. Osobní automobily se 
v tomto směru dostanou po ob-
jížďce z Hradce na Vamberk přes 
Holice, Borohrádek a Čestice zpět 
na silnici I/11. 
Tato objížďka bude po úplném 
uzavření úseku silnice I/11 mezi 
Třebechovicemi a Týništěm od 
července sloužit obousměrně. 
Autobusy pojedou z Třebechovic 
pod Orebem do Týniště nad Or-
licí přes Ledce a Bolehošť: také 
tato trasa bude po uzavření silni-
ce I/11 obousměrná. Silnice mezi 
Týništěm a Třebechovicemi se od  

1. července uzavře úplně. 

Harmonogram uzavírky:
I. fáze: 
5. 5. – 30. 6. 2008: 
částečná uzavírka silnice I/11  
v dotčeném úseku.
Objízdné trasy:
Směr Vamberk → Hradec Králové 
po volné části silnice I/11.
Směr HK → Vamberk: 
- nákladní doprava: Hradec Krá-
lové – I/35 přes Holice, Vysoké 
Mýto, Litomyšl, Svitavy – I/43 – 
Třebovice – I/14 – Česká Třebo-
vá – Ústí nad Orlicí – Vamberk 
– zpět na I/11.
- osobní doprava: HK – I/35 – Ho-
lice – I/36 – Borohrádek – Čestice 
– I/11.    
- autobusová linková doprava: I/11 

Třebechovice p. Orebem – II/298 
– Ledce – III/29834 – III/30428 – 
Bolehošť – II/304 – Týniště n.O. 
– I/11.
II. fáze: 
1. 7. – 30. 9. 2008: 
úplná uzavírka silnice I/11 v do-
tčeném úseku.
Objízdné trasy:
Směr HK →Vamberk: stejné ob-
jízdné trasy jako v předchozí eta-
pě.
Směr Vamberk → HK:
nákladní doprava: I/11 Vamberk 
– I/14 přes Rychnov n.K., Dobruš-
ku, Nové Město n.M., Náchod – 
I/33 přes Jaroměř – HK; 
osobní doprava: I/11 Čestice – 
I/36 Borohrádek – Holice – I/35 
– HK;
autobusová linková doprava: I/11 
Týniště n.O. – II/304 – Bolehošť 
– III/30428 – III/29834 – Ledce – 
II/298 – Třebechovice p.O. – I/11    
(Stejná trasa užívaná obousměr-
ně).
Dokončovací práce do 31. 10. 
2008 (za provozu). (dio)

Umělečtí řezbáři získali ocenění
Studentka Ludmila Kašparová ze Střední uměleckoprůmyslové ško-
ly hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové přivezla  do kraje 
„Ocenění za nejlepší studentskou práci“ z veletrhu designu, nábytku 
a řemesel For habitat, který se konal letos od 6. do 9. března v Praze. 

Cenu udělilo Sdružení pro 
umělecká řemesla Rudolfinea  
a jeho porotu okouzlila replika 
pozlacených klasicistních hodin, 
které Ludmila zhotovovala v rám-
ci své praktické maturitní zkouš-
ky. Je velice příjemné, že další 
cenu na veletrhu - a to „Za nejori-
ginálnější práci“ - získal řezbář Jan 
Rejman a jeho dcera Jana, která je 
také absolventkou SUPŠ v Hradci 
Králové. 
Zdeněk Kraus, člen Rady Králo-
véhradeckého kraje zodpovědný 
za oblast školství a kultury, oce-
nil nejen skvělou práci studentů, 
kteří se pravidelně umísťují na 
předních místech v nejrůznějších 
soutěžích, ale vyzdvihl také dlou-

holetou a úspěšnou práci všech 
pedagogů školy při rozvoji umě-
leckého řemesla v Královéhradec-
kém kraji. (supš)

Střední školy v Trutnově mají 
moderní jídelnu
Studentům středních škol v Trutnově začala v březnu sloužit moderní 
jídelna, která vznikla rekonstrukcí jídelny a kuchyně tamního gym-
názia. 
Díky stavebním úpravám, které 
Královéhradecký kraj vyšly na více 
než 45 milionů korun, bude moci 
ve školní jídelně denně obědvat až 
800 lidí. 
Jídelna tak bude vedle studentů 
Gymnázia v Trutnově sloužit také 
Vyšší odborné škole zdravotnické 
a Střední zdravotnické škole Trut-
nov. 
Rekonstrukce jídelny se rozběh-
la v roce 2006 a skončila letos  
v lednu. „Díky této akci se podaři-
lo zajistit stravování dvou trutnov-

ských středních škol, které spolu 
sousedí. Zařízení jídelny zdravot-
nické školy je již rovněž zastaralé,“ 
uvedl Zdeněk Kraus, krajský radní 
odpovídající za oblast školství. Re-
konstrukce rozšířila kapacitu stra-
vovacího zařízení také díky nové 
přístavbě, která vznikla směrem 
do dvora budovy gymnázia. Letos 
by se měla na této střední škole 
rozběhnout další etapa dostavby 
gymnázia, která počítá s investicí 
kolem 120 milionů. 

(dio)

Krajský úřad nabízí 
bezplatné konzulace   
Odbor evropských záležitostí  
a mezinárodních vztahů Kraj-
ského úřadu Královéhradeckého 
kraje ve spolupráci s Eurocentrem 
Hradec Králové nabízí zdarma 
možnost konzultací k přípravě 
žádostí do Operačních programů 
financovaných z fondů EU. Může-
te získat např. základní informace  
o operačních programech, ak-
tuální údaje o připravovaných 
výzvách, konzultační činnost  
a informace k podpoře přípra-
vy projektů. Více informací:  
www.kr-kralovehradecky.cz, sek-
ce Evropská unie, EHP - Granty 
a dotace. Kontakt: Jan Špelda, tel. 
495 817 499, e-mail: jspelda@kr-
kralovehradecky.cz. (kú)

V Dolním Přímu opraví silnici
Lepší průjezd Dolním Přímem na Hradecku, kterým prochází frek-
ventovaná silnice z Hradce Králové do Nechanic a Nového Bydžova, 
by měla zajistit rozsáhlá rekonstrukce vozovky. Stavba by se měla  
v těchto dnech rozběhnout a skončit letos na podzim.
Tuto rekonstrukci, jejíž náklady 
by měly přesáhnout 50 milionů 
korun, by měl z velké části pokrýt 
příspěvek Evropské unie. Králové-
hradecký kraj za ni zaplatí pět mi-
lionů korun a čtyři miliony korun 
přispěje také stát.
Stavba by měla probíhat v úseku 
silnice od začátku do konce obce 
a během rekonstrukce nebu-
dou moci řidiči průjezd Dolním 

Přímem využívat. Pro osobní 
automobily a dodávky by měla 
objízdná trasa vést obousměr-
ně přes Těchlovice, Radíkovice a 
Hrádek u Nechanic do Nechanic. 
Kamiony budou využívat při cestě 
do Nechanic trasu po silnici I/11  
a silnici II/323. 
„Vedle rekonstrukce vozovky  
se akce dotkne také chodníků a ve-
řejného osvětlení,“ uvedl náměs-

tek královéhradeckého hejtmana 
Petr Kuřík. 
Rekonstrukce silnice v Dolním 
Přímu patří mezi jedenáct pro-
jektů, které byly schváleny v první 
výzvě žádostí regionálních ope-
račních programů rekonstrukcí 
silnic, které by měly získat z Ev-
ropské unie celkem 600 milionů 
korun. Celkově by měly rekon-
strukce dopravně významných 
silnic Královéhradeckého kraje 
získat z evropských zdrojů v letech 
2007 až 2013 kolem dvou miliard 
korun. (dio)

Martin Soukup,
náměstek primátora 
Hradce Králové

„ M ě s t o 
H r a d e c 
K r á l o v é 
v po-
sledních 
z h r u b a 
t ř e c h 
l e t e c h 
z a ž í v á 
n e j v ě t š í 

stavební boom od roku 1989. 
Týká se to nejenom vlastních in-
vestic města, ale i zájmu investo-
rů. Ti mají zájem o bytové domy, 
o výstavbu kancelářských prostor, 
parkovacích domů i infrastruktu-
ru. Tím pomáhají k rozvoji města 
a šetří městský rozpočet.
Mezi hlavní priority v letošním 
roce patří dokončení výstavby ter-
minálu hromadné dopravy a s tím 
spojená rekonstrukce Riegrova 
náměstí. Po téměř padesáti letech 
diskusí bude mít Hradec Králové 
konečně odpovídající autobusové 
nádraží. Stejně na tom je i zapo-
četí výstavby letního koupaliště. 
V květnu bude také dokončena 
generální oprava skateparku, kde 
jsme spojili úsilí se soukromým 
investorem. Do našeho města se 
tak mohou vrátit nejen meziná-
rodní závody, ale jeho multifunkč-
nost nabídne každodenní vyžití 
pro skate, BMX i vyznavače inli-
ne. Dále otevřeme novou pobočku 
městské knihovny a jsem rád, že  

v době internetu naše knihov-
na má více a více čtenářů. Z celé 
řady drobných projektů s velkou 
užitnou hodnotou, jako jsou po-
kračující rekonstrukce dětských 
hřišť, cyklostezek a škol, bych 
vyzdvihl drobnou rekonstrukci  
s velkým dopadem - tou je úprava 
interiéru Bílé věže, která umožní 
ruční zvonění druhému nejtěžší-
mu zvonu v České republice - zvo-
nu sv. Augustýn. Po čtyřiceti le-
tech tak bude pravidelně znít nad 
Hradcem nikoliv jako v minulosti 
k výstraze, ale jako posel dobrých 
zpráv.“                                            

                    (nec)

Během roku 2008 se uskuteční v rámci této akce následující aktivity:  
• Soutěž potravinářů KHK o potravinu a potravináře roku, soutěž hla-
sující veřejnosti o hodnotné ceny a street akce: 
15. května, Náchod – Masarykovo náměstí; 
5. června, Trutnov – Krakonošovo náměstí; 
13. června, Jičín – Valdštejnovo náměstí; 
18. července, Rychnov nad Kněžnou – Staré náměstí; 
22. srpna, Hradec Králové – parkoviště před supermarketem Terno; 
5. září, Hradec Králové – Baťkovo náměstí.

Vítěze soutěže určí veřejnost prostřednictvím hlasovacích lístků a hla-
sováním na internetové adrese www.potravinarroku.cz. Všechny hlasy 
budou slosovány a výherci obdrží atraktivní hodnotné ceny.         (kú)

Královéhradecký kraj společně s Regionální agrární komorou Krá-
lovéhradeckého kraje vyhlašují 3. ročník soutěže Potravinář a po-
travina roku 2008 Královéhradeckého kraje. 

Soutěž „Potravinář a potravina 
roku 2008“ odstartována

Studijní a vědecká knihov-
na v Hradci Králové bude od 
září působit v nové budově na 
Hradecké ulici, kde svým čte-
nářům nabídne řadu služeb 
- např.: absenční i prezenční 
půjčování - ve volném výběru  
je 120 tisíc knih, samozřejmos-
tí je meziknihovní a meziná-
rodní meziknihovní výpůjční 
služba. K dispozici budou stu-
dovny, regionální badatelna, 
návštěvníci budou moci vyu-
žít přístup k internetu, kopíro-
vání a skenování, informační  
a rešeršní služby, chybět nebu-
de ani literární kavárna.  (svk)

Knihovna od září
v nové budově
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Ve Rtyni v Podkrkonoší se ve dnech 31. května a 1. června 2008 uskuteční 
44. ročník mezinárodního festivalu dechových orchestrů Koletova Rtyně.

Koletova Rtyně po čtyřiačtyřicáté
Ve dnech 31. května a 1. června 2008 se ve Rtyni v Podkrkonoší 
uskuteční 44. ročník mezinárodního festivalu dechových orchestrů 
Koletova Rtyně. Když tamní přírodní areál Na Rychtě s výbornou 
akustikou navštívíte v neděli 1. června letošního roku, čeká na vás 
tradiční odpoledne plné muziky. Zahrají malé i velké kapely, aby se  
v závěru spojily v jeden orchestr propagující výhradně českou hudbu. 
Nedělní odpoledne začíná ve 13.30 hod. 

Kromě domácího orchestru - 
Koletovy hornické hudby - ná-
vštěvníci uslyší Dechový orchestr 
Václava Kyzivála z Libáně, Kmo-
chovu hudbu Kolín, Brass Band  
z Letohradu a vynikající orches-
tr z rakouského St. Johan in Ti-
rol. Zatančí mažoretky, zazpíva-
jí zpěváci zúčastněných kapel,  
u dirigentského pultu se vystřídají 
hudební skladatelé a dirigenti. 
V případě nepříznivého počasí 
jsou pořadatelé připraveni akci 
přesunout do nové sportovní haly 
na náměstí, která pojme až 1 000 
posluchačů. V této hale se bude 
konat i sobotní program. Po uví-
tání na náměstí, kde kolem páté 
hodiny odpoledne posluchači 
uslyší především skladby Karla 
Kolety, bude festival v hale Orlovna  
v 18 hod. zahájen koncerty domá-

cí kapely, řízené dirigenty orches-
tru i hostem večera, Václavem 
Hybšem, a Bundesmusikkapelle 
St. Johan in Tirol. Na sobotní ve-
čer je plánována taneční a spole-
čenská zábava. Pořadatelé – Klub 
přátel Koletovy hudby, Koletova 

hornická hudba a město Rtyně 
v Podkrkonoší - srdečně zvou  
k návštěvě všechny, kterým se líbí 
dechová hudba. 
Festival se uskuteční za význam-
né podpory Královéhradecké-
ho kraje, Ministerstva kultury 
ČR, Města Rtyně v Podkrkonoší  
a Ochranného svazu autorského 
OSA. Pořadatelé se rozhodli vý-
razně přispět k propagaci domácí 
kultury i tím, že děti mají vstup 
zdarma.

Organizační výbor festivalu

V sídle úřadu je nová galerie 
Na tři desítky dřevěných, kamenných, bronzových i kovových soch, pět obrazů a také devět grafických listů 
si mohou prohlédnout návštěvníci ve stálé expozici Galerie Vladimíra Preclíka. Ta byla 12. února otevřena 
v Regiocentru Nový pivovar v Hradci Králové. V galerii je umístěn retrospektivní průřez tvorbou Vladimíra 
Preclíka, který všechny vystavené exponáty daroval Královéhradeckému kraji.
Nejstarší exponáty galerie jsou už z přelomu pade-
sátých a šedesátých let dvacátého století. Například 
proslulé portréty osobností České avantgardy - jimiž 
autor vstoupil do dějin českého moderního sochař-
ství - zastupuje E. F. Burian, V. Nezval a F. Halas. 
Realizace autorových pomníků dokumentuje dese-
tinový model Charlese Chaplina instalovaný v roce 
1989 na pražském Barrandově a z nedávné doby tře-

tinový model pro pomník II. odboji v Praze na Klá-
rově. Malířskou tvorbu představují plátna z devadesá-
tých let. Zatímco Preclíkovy barevné, dřevěné sošky 
vznikly do konce loňského roku,  zlacený barokní 
rám, jímž se autor hlásí ke svým učňovským létům v 
Hradci Králové, je datován rokem 1944. Součástí ga-
lerie je rovněž archiv, výběr z katalogů a také literární 
tvorba. (jak)

V Regiocentru Nový pivovar můžete navštívit Galerii Vladimíra Preclíka.                             Foto: Petr Neckař

Díla Kubiny zdobí jízdárnu
V zámecké jízdárně Galerie výtvarného umění v Náchodě můžete ve 
dnech 18. 4.  – 15. 6. 2008 navštívit výstavu „David Kubina – výběr  
z díla: obrazy, kresby“. 
Jedná se o retrospektivní výstavu 
Davida Kubiny (1976 – 2007). Za-
jímavá mnohovrstevnatá tvorba 
mladého umělce z Hejtmánkovic 
u Broumova se bohužel předčasně 
v loňském roce uzavřela, proto si 
výstava klade za cíl co nejobjek-
tivněji  představit a přiblížit tvůrčí 
snažení talentovaného výtvarníka. 
Profesní začátky Kubinovy práce 
lze najít v devadesátých letech, 
kdy studoval na Pedagogické 
fakultě v Hradci Králové (1995 
– 1999) společně s českým jazy-
kem i výtvarnou výchovu. Prá-
vě od poloviny devadesátých let 
získával mladý výtvarník pevný 
základ pro svojí objevnou cestu 

k výtvarnému projevu. Studijní 
kresby portrétů, figur a děl vel-
kých mistrů mu pomáhají získat 
potřebnou řemeslnou zručnost  
a později se stávají i samostatným 

uměleckým dílem například v 
podobě reminiscencí uměleckých 
děl malířů starého i moderního 
umění (Rubens, Bordone, Rem-
brandt, Klee, Chagall, Gauguine, 
van Gogh, Kooning, Bacon ad.). 
V devadesátých letech se velmi 
intenzívně v dílech Kubiny pro-
jevuje vliv literatury. Sympatické 
naivní pojetí dodává dílu patřičný 
humor až výraz karikatury, jenž je 
umocněn lyricko-expresívní for-
mou. Davida Kubinu velmi ovliv-
nil pobyt ve Spojených státech 
amerických v roce 1996. Přinesl 
inspiraci americkým abstraktním 
uměním – konkrétně newyorskou 
školou. Tvorba vrcholí v malíř-
ském programu, jež se zaměřuje 
na práci s matematicky určenými 
algoritmy. (gn)

Nahlédnutí do života křesťanů
V Hradci Králové se ve dnech od 12. do 18. května 2008 uskuteční Tý-
den vzájemného poznání a porozumění. Během celého týdne se v rám-
ci programu uskuteční po celém městě řada kulturních, společenských 
a náboženských akcí - za účasti mnoha známých osobností. Na organi-
zaci se spolupodílí křesťanské církve působící v Hradci Králové.

Pro Královéhradeckou diecézi je 
tato akce jednou z nejvýznamněj-
ších částí projektu Nové evange-
lizace, který vychází z diecézního 
sedmiletého pastoračního plánu. 
Podle Karla Moravce z Králové-
hradecké diecéze je cílem celého 
projektu představit na jedné stra-
ně životní postoje, hodnoty a po-
city samotných křesťanů, zároveň 
se ale oni sami chtějí dozvědět, 
co od nich čekají ostatní. „Jed-
ná se o velký impuls k dialogu, 
proto také dostala květnová akce 
název „Týden vzájemného pozná-

ní a porozumění“. Chceme bořit 
hluboce zakořeněné předsudky  
o víře, náboženství a o církvi, které 
v mnohých lidech přežívají z mi-
nulých desetiletí. Netoužíme být 
pouze jakýmsi klubem pro sebe. 
Chceme ukázat, že nabídka hod-
not, které přináší víra, je nabídkou 
pro každého člověka,“ uvedl Karel 
Moravec. 
Během celého Týdne vzájemné-
ho poznání a porozumění budou 
mít návštěvníci jednotlivých akcí 
jedinečnou možnost nahléd-
nout zblízka do života křesťanů.  

V praxi to bude mimo jiné 
znamenat mnohem vět-
ší a rozmanitější zpřístupnění 
kostelů a dalších sakrálních pa-
mátek po celém Hradci Králo-
vé. „Kostely patří mezi nejstarší  
a nejkrásnější stavby ve městě.  
Generace našich předků v nich 
prožívaly dny všední i sváteční, 
mnohé radostné i bolestné chvíle 
svého života. Jsou to také místa 
modliteb mnoha tisíců lidí, kte-
ří zde prosili, děkovali, či hledali 
naději. Návštěvníci budou mít  
možnost kostely navštívit, poznat 
jejich historii a poslání,“ řekl Ka-
rel Moravec. Dodejme, že podrob-
nější informace o této akci můžete 
najít na internetových stránkách 
Královéhradecké diecéze www.
diecezehk.cz. (buc)

Tip na výlet: Hvězdárna v Úpici
Hvězdárna v Úpici byla slavnostně otevřena 8. listopadu 1959. Původ-
ní amatérská pozorovatelna, postavená zanícenými členy astronomic-
kého kroužku, se během padesáti let proměnila v profesionální astro-
nomické pracoviště s rozsáhlým odborným výzkumem i vzdělávací 
činností.
Hlavním předmětem vědeckého 
výzkumu Hvězdárny v Úpici se 
stalo Slunce, v posledních letech 
se odborná práce rozšířila o vý-
zkumy komet, sledování optic-
kých protějšků gama záblesků  
a také ekologii, seismická měře-
ní a výzkumy slunečních zatmě-
ní. Již přes čtyřicet let pracuje 
na hvězdárně meteorologická 
stanice. Kromě odborných vý-
zkumů je kladen důraz i na po-
pularizaci, vzdělávací činnost a 
také aktivity v práci s mládeží 
všech věkových skupin. Známé 

jsou zejména každoročně pořáda-
né letní expedice mládeže a také 
Klub astronomů, který sdružuje 
více než stovku mladých astrono-
mů z mnoha míst naší republiky. 
Hvězdárna v Úpici je cílem mno-
ha individuálních návštěvníků  
i hromadných exkurzí. Hvězdárna 
leží mezi Náchodem a Trutnovem, 

v oblasti řady turistických atrakti-
vit. Pro návštěvníky je připraven 
bohatý program, který zahrnuje 
mj. prohlídku hvězdárny a me-
teorologické stanice, pozorování 
Slunce, po setmění pozorování 
objektů noční oblohy s výkladem 
a velkoplošnou videoprojekcí. Pro 
individuální návštěvníky je hvěz-
dárna otevřena ve středu a v pá-
tek po setmění (noční pozorování 
dalekohledy), v sobotu dopoledne 
a v neděli odpoledne (pozorová-
ní Slunce). Hromadné exkurze 
mohou hvězdárnu navštívit kdy-
koliv po předchozím objedná-
ní. Bližší informace o programu  
a dalších aktivitách jsou k dispo-
zici na internetových stránkách 
hvězdárny www.obsupice.cz.(hú)

5. června - 31. srpna 2008
OTAKAR KUBÍN
Z cyklu Moderní česká krajino-
malba. Cyklus komorních výstav 
pokračuje tvorbou českého malí-
ře, kterého Francouzi považují za 
důstojného pokračovatele Nicola-
se Poussina.

8. května – 22. září 
KAREL NEPRAŠ
I letos využije Galerie moderního 
umění terasu a přilehlý ochoz ve 
čtvrtém patře budovy jako netra-
diční výstavní prostor. Tentokrát 
se návštěvníci mohou seznámit  
s tvorbou sochaře Karla Nepraše. 
Výstava tak doplňuje závěrečnou 
část stálé expozice galerie, věno-
vanou současnému českému vý-
tvarnému umění.                 (gmu)

Pozvánka na výstavy
Přijměte pozvání do Galerie mo-
derního umění v Hradci Králové 
na následující výstavy:
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Divadlo evropských 
regionů již v červnu
Další ročník mezinárodní-
ho festivalu Divadlo evrop-
ských regionů se v hradeckém 
Klicperově divadle uskuteční 
ve dnech 21. - 30. 6. 2008. 
Prodej vstupenek začíná  dne 
5. května ve 12.30 hodin  
v předprodeji Klicperova diva-
dla. Pořadatelé tradičně připra-
vili zajímavý program, který se 
odehraje na různých scénách.
Z programu pro zajímavost 
jmenujme například hru Mí-
nus dva, ve které diváci uvidí 
například Milana Lasicu a Bo-
leslava Polívku. 
Zájem jistě bude i o představení  
Višňový sad v podání pražské-
ho Divadla na Vinohradech. 
Podrobný program je na in-
ternetových stránkách www.
klicperovodivadlo.cz. (kd)

 Podvečer s Vladimírem Preclíkem
Galerie Vladimíra Preclíka v Regiocentru Nový pivovar v Hradci 

Králové nabídne 22. května v 17.00 hod., v předvečer nedožitých  
79. narozenin tohoto všestranného umělce, katalog děl zastoupených  
v jeho stálé expozici. Návštěvníci si budou moci prohlédnout poslední  
z řady z portrétů České avantgardy – barevnou hlavu Josefa Čapka. 
Součástí programu bude rovněž dokumentární film Pavla Štingla  
o vzniku autorova „Pomníku druhému odboji“ na Klárově. (jak)
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 Ivan Vodochodský: „Hradec je dobré město pro život.“

Nejlepší sportovci našeho kraje byli oceněni
Běžkyně, plavkyně, kanoistka, lyžařka, karatista, střelci a luko-
střelec, cyklisté,  stolní tenista, automobilový závodník, skibobis-
ta, hokejbalista či kvadriatlonista: celkem 16 sportovců získalo  
v Hankově domě ve Dvoře Králové nad Labem titul Nejlepší sporto-
vec Královéhradeckého kraje za rok 2007. 

Seznam oceněných sportovců:
Jednotlivci: I. Blahová Jana (TJ 
Sokol Hradec Králové – rychlost-
ní kanoistika): 6. ME, 5. a 8. MS, 
mistryně ČR, Brožková Radka 
(Sportcentrum Jičín – orientační 
běh): 8. MS (jedn.), 6. MS (šta-
feta), mistryně ČR, Bucháček 
Tomáš (PSK Whirpool Hradec 
Králové – cyklistika): mistr ČR 
v závodě jednotlivců, Hlaváček 
Leoš (ASK Dukla Hradec Králové 
– sportovní střelba): 5. MS, mistr 
ČR, Novák Petr (HBC Autosklo 
H. A. K. Hradec Králové – hokej-
bal): 2. MS, nejlepší útočník MS, 
Kopecký Jan (Kostelec nad Orli-
cí – automobilový sport): před-
ní český jezdec, účastník seriálu 
MS, Krejčí David (Sokol Deštné 
v Orlických horách – skiboby): 
trojnásobný mistr světa, Krejčová 
Radka (SK Karate Spartak Hra-
dec Králové – karate): 1., 2. a 3. 

ME, mistryně ČR, Roušavý Leoš 
(Rock Machine Cyklomax – kva-
driatlon): 2. MS, 3. ME, Sychra 
Jan (ASK Dukla Hradec Králo-
vé – sportovní střelba): 5. ME,  
9. MS, druhý ve finále SP.

Kolektiv: SKK Primátor Náchod – 
kuželky: mistr ČR.

Junioři: Janečková Eva (SKP Jablo-
nex Jablonec nad Nisou – klasické 
lyžování), Kodeda Štěpán (Sport-
centrum Jičín – orientační běh), 
Řehůřková Alžběta (Lokomotiva 
Trutnov – plavání).

Zdravotně postižení: Havelka Da-
libor (Dolní Lánov – cyklistika), 
Šebek Zdeněk (SK Nové Město 
nad Metují – lukostřelba), Šlechta 
Roman (TJ Hradec Králové – stol-
ní tenis).

                                              (dio)

Radní Královéhradeckého kraje Jiří Vambera (na snímku vpravo) a primá-
tor Hradce Králové Otakar Divíšek (uprostřed) k získání ocenění gratulovali  
nejlepším sportovcům. Foto: Vladimír Mlynarčik

V kategorii zdravotně
postižených vyhrál Šlechta

Roman Šlechta (vlevo) z rukou 
krajského radního Zdeňka Krause 
přebírá ocenění Sportovec roku. 

Bronzovou medaili z mistrovství 
Evropy ve Švédsku si vloni přive-
zl stolní tenista Roman Šlechta 
z TJ Hradec Králové, za což, jak 
řekl, mimo jiné získal v kategorii 
zdravotně postižených nominaci 
a následně titul v soutěži „Nejlep-
ší sportovec Královéhradeckého 
kraje za rok 2007“. Teď se připra-
vuje na mistrovství světa, které 
se uskuteční na přelomu května  
a června v bulharské Sofii.

byla velká,“ řekl Roman Šlechta. 
Shodou okolností hned druhý den 
po vyhlášení sportovce roku jel do 
Prahy, kde ve své kategorii obdržel 
cenu Nejúspěšnější sportovec od 
České obce sokolské.      

(nec)

Získané medaile z ME si váží, rov-
něž si však cení toho, že se zařadil 
mezi loňské nejlepší sportovce 
Královéhradeckého kraje. „To, že 
mě kraj ocenil, považuji za jeden z 
největších úspěchů, kterých jsem 
dosáhl. Vážím si toho, že jsem byl 
nominován, protože konkurence 

Ivan Vodochodský, kterého jsem v jedné z hradeckých restaurací  
požádal o následující rozhovor, je mužem mnoha profesí. V pražském 
divadle Kalich hraje v muzikálech Krysař, Galileo, Jack Rozparovač  
a Tajemství. Pravděpodobně bude od září účinkovat i v muzikálu 
Daniela Landy nazvaném Touha. Televizní diváci ho znají například  
z pořadu Rady ptáka loskutáka.

Mohl byste prosím nejprve na-
šim čtenářům prozradit, jak 
dlouho žijete v Hradci Králové?
„Jsem takzvaná naplavenina, pro-
tože pocházím z Prahy, ale otec 
dělal sládka v různých pivovarech, 
takže jsme se hodně stěhovali. Do 
Hradce jsem přišel v roce 1986 – 
nastoupil jsem jako elév do teh-
dejšího Divadla vítězného února. 
Musím říct, že se mi to město 
hned zalíbilo. Předtím jsem po-
znal několik měst, ale žádné mě 
nechytlo jako Hradec Králové.“

Čím to bylo?
„Asi tím, jak se říkalo v jedné 
kampani, že Hradec je dobré měs-
to pro život. Myslím si, že je to tak. 
Hradec není velký ani malý. Má 
své mikroklima, které mi naprosto 
vyhovuje. Mám tu řadu známých. 
Už bych se dnes asi nestěhoval. 
Práci mám všude po republice, ale 
v Hradci mám zázemí, do kterého 
se rád vracím.“

Pokud vím, jste vyhlášeným 
gurmánem. Co vy a hradecké re-
staurace?
„To je velká kapitola… Hradec má 
jednu zvláštnost: snad nikde v re-
publice není taková koncentrace 
restaurací na starém městě jako v 
Hradci. Pamatuji si, že když se po 
revoluci začaly rozvíjet restaurace, 
říkalo se, že jich je hodně. Někdo 
tehdy vytáhl plán – byl tuším z roku 
1928 - a zjistili jsme, že jich tu ten-
krát bylo asi 43. Nedávno jsme to 

počítali – jenom na starém městě  
a vnitřním okruhu jsme se dosta-
li k číslu 65. Mezi hospodskými 
mám spoustu kamarádů. Někdy 
jim doporučuji, ať něco dělají ji-
nak, ale oni se bráním tvrzením, 
že to, co dělají, zákazník chce. 
Podle mě ale zákazník vždycky 
chce jenom to, co je dobré, a když 
nic jiného nemá, tak bere to, co je. 
Chybí mi tu třeba nějaká hospoda, 
ve které by byly k dostání krajové 
speciality dělané podle starých 
receptur. A taky mi tu chybí tra-
diční tržiště. Líbilo by se mi, kdy-
by každou sobotu byl na náměstí 
trh s čerstvými produkty – s ovo-
cem a zeleninou… Jedno tržiště je  
v centru města u obchodního 
domu – zrovna dnes jsem se tam 
ptal zelináře: „To máte ze zahrád-
ky?“ – a on mi odpověděl, že z 
velkoobchodu. Patřím mezi kon-
zumenty, kteří se zajímají o původ 
potravin a o jejich kvalitu. Mám 
vlastní dodavatele vajíček, čers-
tvého mléka, zeleniny atd. Záleží 
mi na tom.“

Teď od jídla nakrátko odbočme: 
Kam v Hradci Králové chodíte 
za kulturou?
„Do restaurace.“

Tak to velká odbočka nebyla…
„Chodím samozřejmě také do di-
vadla a do kina. Hradec Králové 
je velmi kulturní město. Dělá se 
tu například festival evropských 
regionů – to je fantastický projekt 

světového významu. Kultura zcela 
logicky souvisí s penězi, proto tu 
velkých kulturních počinů vidíme 
jen pár do roka.“

Navštěvujete nějaké památky  
v našem kraji?
„Na památky moc zaměřený ne-
jsem, samozřejmě ale ty základní 
památky znám. Vloni jsme si s 
partou kamarádů udělali malý vý-
let po Hradci Králové. Bylo nás asi 
patnáct. Objeli jsme několik míst, 
která sice čas od času míjíme, ale 
třeba o nich moc nevíme. Zača-
li jsme u dřevěného kostelíčku v 
Jiráskových sadech, pak jsme na-
vštívili vodárnu na Novém Hradci. 
Poté naše cesta vedla na Červený 
dvůr, který byl údajně příbytkem 
hradeckého kata. Navštívili jsme i 
chodby a skončili jsme, pochopi-
telně, ve sklepě…“

Když tedy cestujete, co vás nejví-
ce zaujme?
„Hospody. Víte, gastronomie  
s turistikou velmi úzce souvisí.  
I když si to nepřipouštíme, tak 
gastroturistů pozvolna přibývá 
i u nás. Znám spoustu lidí, kteří 
necestují za mořem nebo na hory, 
ale za gastronomickými krásami. 
Já patřím mezi ně. Když někam 
cestuji, nedívám se v první řadě 
na muzea atd., ale na to, co se  
v daném území prodává, jaké tam 
jsou lokální výrobky. 
Dobře se to pozná třeba v řez-
nictví. Když přijdu do řeznictví, 
nejprve se ptám na to, jestli mají 
vlastní výrobky, zda je mají tak-
zvaně poctivé atd. Zajímám se 
všude i o restaurace. V zahraničí 
jsou mnohá zařízení stará i něko-
lik stovek let, zakládají si na své 
tradici, připravují tam tradiční 
pokrmy… To u nás tak časté není. 
Když přijdete do hospody, je v na-
bídce klasický smažený sýr, guláš 
a podobně, mnohdy se navíc vaří 
z polotovarů. Není to samozřejmě 
pravidlo, ale připadá mi to jako 
smutný příběh.“

No dobře, ale vy, kdybyste měl 
v Hradci Králové restauraci, co 
byste v ní vařil?
„Kdybych měl hospodu, nebyl by 
v ní klasický stálý jídelní lístek, ale 
tabule, na které by bylo napsáno, 
co se dnes vaří. Výběr by byl tak 
ze tří až čtyř jídel. Vařil bych z 
toho, co se urodilo na zahrádce, 
co dal dvůr… Tak jednou roč-

ně mě vždycky napadne, že bych 
něco mohl otevřít, pak si ale vždy 
uvědomím, co obnáší mít hospo-
du. Člověk v ní stále musí být. Jak-
mile bych tam nebyl, nefungovala 
by. Hospoda je koule na noze, je 
to dítě, o které se musíte starat. 
Provozovatel musí být vzorem 
personálu. Zákazník musí majite-
le v hospodě vidět, majitel by měl 
být mezi lidmi a mluvit s nimi, 

dělat hostům pomyšlení. Tak by 
měl podle mě vypadat hospod-
ský a takových tu podle mě moc 
není. Když má člověk více restau-
rací, tak pak je dobré mít v každé 
z nich někoho, kdo je na jejím 
provozu finančně zainteresovaný. 
A zdůrazňuji, kladl bych důraz na 
tradici a místní suroviny.“

Co byste poradil lidem, kteří 
chtějí zhubnout?
„O tomto tématu vím asi všechno. 
Jsem chodící encyklopedie na ži-
votosprávu, ovšem praxe vypadá 
jinak, o čemž mnohé napovídá 
má tělesná schránka. Pravidelně 

začínám 1. ledna hubnout, abych s 
tím 5. ledna předčasně skončil. Ne 
vždy se podaří teoretické znalosti 
převést do praktických doved-
ností, takže bych raději neradil. 
Univerzální recept neexistuje. I 
když jsem jako chodící reklama 
na bůček, tak dávám přednost po-
travinám, které mají dohledatelný 
původ. Pečlivě studuji složení vý-
robků, které kupuji. Snažím se jíst 

sezónní věci.“

Víte, co je na Hradecku tradič-
ním jídlem?
„Hradec Králové jako takový his-
toricky vlastní specialitu nemá, 
ale vždyť tradicí může být už to, 
že tu působila Magdalena Dob-
romila Rettigová a například  
i Anuše Kejřová. To byly dvě velké 
kuchařky předminulého století. 
Působily tu, napsaly tu svá díla, 
vařilo se podle nich… Z tohoto 
kladu ale bohužel, pokud vím, ni-
kdo zatím netěží. Divím se, že tu 
někdo nemá hospodu, kde by se 
podle některé z těchto kuchařek 

vařilo. To by musela být bomba.“

Třeba jste teď někomu vnuknul 
podnikatelský záměr…
„Třeba jo. Tak ať se pak ten do-
tyčný ozve a podělíme se o zisk 
(smích).“

Pokud byste mohl něco vzkázat
občanům Královéhradeckého 
kraje, co by to bylo?

„Ať se jim tu dobře žije, ať jsou 
na svůj kraj hrdí a mají ho rádi.  
A hlavně ať se nebojí problémy, 
které mají, přenášet na své zvolené 
zástupce na místní nebo krajské 
úrovni. Myslím si, že spousta věcí 
nefunguje, ale je to dáno možná 
tím, že se lidé jakoby bojí tlumočit 
své problémy na vyšší úrovni.“

Děkuji za rozhovor.

Petr Neckař,
foto: archiv I. Vodochodského

Ivan Vodochodský se zdraví s kuchařskou legendou Gordonem Ramsayem. 

Snímek z muzikálu Krysař.




