
Společnou kandidátku uskupení SPOLU PRO KRAJ povede obha-
jující hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán (ČSSD), dvoj-
kou bude náměstek primátora Hradce Králové Martin Hanousek 
(Zelení). Hodnoty jako sociální spravedlnost, důsledná péče 
o životní prostředí a otevřená demokracie jsou našim hlavním té-
matem. Chceme do vedení kraje zapojit nezávislé aktivní občany 
a odborníky a přispět tak k tomu, že Královéhradecký kraj zůsta-
ne skvělým místem pro život, bez ohledu na to, ve kterém z jeho 
regionů žijeme. 
Lídr kandidátky, obhajující hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) shrnuje, 
proč stojí za to volit číslo 4: „Díky kvalitní komunikaci nejen 
se starosty, ale také s představiteli spolků a různých organizací, 
v době pandemie COVID 19, se ukázalo, jak důležitá tato spolu-
práce byla, protože Královéhradecký kraj je třetím nejméně za-
saženým regionem. V nastavené spolupráci musíme pokračovat 
a společnými silami podporovat rozvoj kraje v novém volebním 
období. Velmi si proto cením podpory, kterou mi vyjádřili úspěšní 
starostové obcí, představitelé spolků nebo významné tváře Stra-
ny zelených. Právě se Zelenými nás spojuje například zájem mo-
dernizovat oblastní nemocnice, otázka rozvoje domácí péče pro 
seniory nebo přesvědčení, že je nutné bojovat proti suchu. Jsou 
pro nás velmi důležitým partnerem, jehož hlas musí být na kraji 
slyšet. Naše kandidátní listina je složena z osob, které mají tah 
na branku a bohaté zkušenosti například s řízením samosprávy. 
Umíme problémy v našem kraji nejen pojmenovat, ale také řešit. 
Jsem hrdý, že mohu stát v čele tohoto skvělého týmu.“ 
Krajinný ekolog a náměstek primátora Hradce Králové Martin Ha-
nousek (Zelení), který je na společné kandidátce dvojkou dodá-
vá: „Jedním z našich hlavních témat je odpovědná péče o životní 
prostředí. Zasadíme se o to, aby kraj začal být aktivnější v řeše-

Do podzimních krajských voleb jdeme jako SPOLU PRO KRAJ 
– osobnosti kraje, ČSSD a Zelení

ní dopadů klimatických změn. Umírání lesů 
a sucho posledních let plně ukazují, že naše 
krajina není v dobré kondici. Budeme podpo-
rovat šetrné zemědělství a obnovu druhově 
bohatých lesů, stejně tak i opatření na zadr-
žování vody v krajině.“ 
Sociální demokraty a Zelené na kandidátce 
doprovázejí nezávislé osobnosti kraje, jakým 
je například vinař a radní Jaroměře Stanislav 
Rudolfský, který se koaliční kandidátku roz-
hodl ve společném úsilí podpořit.

„Kraje slaví 20 let
 - Česká republika 
je potřebuje i nadále“
O prvním říjnovém pátku a sobotě 
mohou lidé již pošesté volit krajská zastupitelstva. U příležitosti 
20. „narozenin“ Královéhradeckého kraje a blížících se krajských 
voleb se ve veřejném prostoru otevírají otázky, zda jsou kraje uži-
tečné. Kraje zajišťují regionální zdravotnictví, sociální služby, střed-
ní a speciální školství, opravy silnic druhé a třetí třídy nebo objed-
návají regionální dopravu a jsou důležitým partnerem pro města 
a obce. Pro občany je výhodné mít mezistupeň mezi lokální a ce-
lostátní úrovní. Sám vidím, že kraje mají v České republice neza-
stupitelnou úlohu. Navíc důvěra veřejnosti v krajská zastupitelstva 
dlouhodobě převyšuje její důvěru k centrální vládě, Senátu nebo 
Poslanecké sněmovně.  Zdá se, že i občané vnímají kraj pozitivně. 
Pokud se ohlédnu za svým čtyřletým působením ve funkci hejtma-
na, rád bych zmínil, co mi udělalo radost. Vedle toho, že se nám 
podařilo dokončit či zahájit velké stavební práce jako například 
investice do krajských nemocnic či silniční infrastruktury, tak sou-
stavně podporujeme spolupráci s obcemi v celém kraji. V rámci 
Programu obnovy venkova, ročně mezi obce rozdělíme desítky mi-
lionů korun. Peníze pomáhají při opravách center obcí, obecních 
škol či jiných budov, sportovišť a dalších zařízení, které zlepšují ži-
vot na venkově. Za zmínku také stojí podpora venkovských prode-
jen, na jejichž provoz kraj ročně přispívá miliony korun. Díky tomu 
je občanská vybavenost i těch nejmenších obcí dostupnější.
Spolu s radním pro regionální rozvoj Pavlem Hečkem jsme také vý-
znamně prohloubili spolupráci se spolky. Je pro nás zcela zásadní, 
aby naše města obce a žily.  Proto podporujeme sdružení hasičů, 
sportovců, myslivců, rybářů a další sdružení, díky kterým jsou naše 
obce přívětivé pro život.
Velkým vyznamenáním pro nás je, že dvakrát po sobě byl náš kraj 
oceněn jako nejlepší místo pro život. To je velká motivace pro po-
kračování v práci, která má smysl!
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„Říká se, že slušný člověk nemá do politiky chodit. 
Já do ní šel proto, abych to změnil. Politiku chápu 
jako příležitost udělat něco konkrétního pro lidi. 
Jako hejtman Královéhradeckého kraje se o to 
snažím každý den. Vždy slušně, ale důrazně. 
A z toho neustoupím.“

Jiří Štěpán
hejtman kraje
vysokoškolský pedagog
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František Mencl
ředitel Hasičského záchranného 
sboru Královéhradeckého kraje

„Celý život pracuji ve prospěch spo-
lečnosti jako hasič a chci pomáhat 
kraji i dál.“

Spojuje nás společný zájem o hodnoty jako jsou:

     sociální spravedlnost
     zodpovědná péče o životní prostředí 
     otevřená demokracie

Chceme do vedení a správy kraje zapojit 
nezávislé aktivní občany a odborníky a přispět 
tak k jeho všestrannému rozvoji.



2

SPOLU PRO VENKOV, SPOLKY 
A MÍSTNÍ PRODUKCI

Vyvážený regionální rozvoj patří a nadále musí patřit mezi hlavní priori-
ty a úkoly kraje. Vzhledem k tomu, že Královéhradecký kraj má 
na svém území hospodářsky velice silné lokality, které zajišťují dobré 
životní podmínky pro své občany, nesmí se zapomínat na ty slabší, vět-
šinou periferní regiony.
Zejména Broumovsko, Královédvorsko, Kopidlnsko a další malé oblasti 
vzdálené od velkých měst potřebují citlivé vyhodnocení běžných potřeb 
místních obyvatel, aby i oni měli dostupná pracovní místa, zdravotnic-
ká zařízení, pečovatelské služby, domovy důchodců, školy a především 
kvalitní dopravní obslužnost vlakem nebo autobusem. Regionální rozvoj 
je ve své podstatě soubor strategických plánů, jejich konkrétních opat-
ření, stanovení a zajištění vhodného způsobu financování včetně jejich 
uvedení do života.
Pomocná ruka kraje se proto zaměřila na finanční pomoc pro regiony 
tak, aby v našich obcích byly zachovány malé prodejny, byla zajištěna 
spolková činnost, aby se mohly opravit chodníky, knihovny, školky 
a hasičárny nebo pořídit nové traktory a sekačky. Královéhradecký kraj 

Kvůli chybějícímu úseku dálnice 
hrozí Trutnovsku dopravní kolaps
Petr Sobotka  - zastupitel Trutnova, politolog
Dálnice D11 je zásadní dopravní stavba, která napojí náš region na mezinárodní dál-
niční síť. Z důvodů neefektivní činnosti některých státních organizací však váznou 
inženýrské práce, stavební řízení a výkup pozemků. Je pravděpodobné, že na polské 
straně bude dálnice hotova již v květnu 2023, na české straně však několik let pozdě-
ji. Reálně hrozí, že po celou tuto dobu bude přes Trutnovsko proudit dálková kami-
onová doprava. Ve stejnou dobou totiž už bude dokončen úsek dálnice D11 Hradec 
Králové – Jaroměř, a tak pro řidiče kamionů bude nejjednodušší přejet zbylých 40 
kilometrů přes Trutnovsko. V současné době projede přes Trutnov přes 15 tisíc aut 
denně a tento počet se po květnu 2023 může až zdvojnásobit. V nejfrekventovaněj-
ších úsecích tak v průměru projede každou třetí vteřinu jedno vozidlo.
Je nezbytné udělat vše pro to, aby se obyvatel Trutnovska výstavba chybějícího úse-
ku dálnice D11 co nejméně negativně dotkla. Opatření minimalizující negativní do-
pady výstavby je nutné prosadit na místní, ale i na krajské úrovní. S ohledem 
na bezpečnost a zdraví obyvatel Trutnovska je nezbytné dobudovat chybějící chod-
níky, bezpečné přechody, zastávky MHD, kruhové objezdy a případně i cyklostezky. 
V trutnovském zastupitelstvu se o to již pokusilo sdružení Žít v Trutnově a navrhlo 
vybudovat chodníky na nejohroženějších místech Trutnova a v jeho přidružených 
obcích. Vedení města však opoziční návrh zamítlo s největší pravděpodobností hlav-
ně proto, že se jednalo o návrh opozice. Když jde o bezpečnost a zdraví chodců 
a cyklistů, nesmí se politikařit, ale jednat!

Jasná priorita pro Dvůr Králové
nad Labem - nové operační sály
Edita Vaňková 
- ředitelka základní školy Podharť

Stále jsme ujišťováni od krajského náměstka pro zdravotnictví, 
že Městská nemocnice a.s. ve Dvoře Králové nad Labem má 
v celém regionu Královédvorska nezastupitelnou úlohu v posky-
tování zdravotní péče – prostě se s ní do budoucna počítá. Jest-
liže má však plnit tuto funkci a poskytovat dostupnou kvalitní 
zdravotní péči hodnou 21. století, je nezbytné vybudovat 
v ní nové operační sály. Region se spádovostí 35 tisíc pacientů 
si to jistě zaslouží. Staré jsou totiž na hranici své životnosti.
Nespornou preferencí v nadcházejícím období tedy bude pro-
sazení realizace operačních sálů ve dvorské nemocnici. Celkově 
je nutno prosadit do zdravotnictví v Královéhradeckém kraji 
více peněz - ať už pro investice na modernizaci a rozvoj všech 
stávajících krajských nemocnic, zároveň též na platy zdravot-
nického personálu. Jen tak můžeme docílit toho, aby zdravot-
níci byli motivováni pracovat a dlouhodobě setrvat v krajských 
nemocnicích. Investice do zdravotnictví je přece veřejným zá-
jmem, neboť je investicí do našeho zdraví.

Spolu pro kvalitní život v celém Královéhradeckém kraji
Pavel Hečko - starosta Meziměstí, radní kraje

Spolu pro podporu hasičů
Jiří Orsák – starosta Krajského 
sdružení hasičů Královéhradeckého 
kraje

uvolňuje každoročně ze svého rozpočtu desítky milionů korun 
v programových dotacích, kdy jenom do Programu obnovy venkovy 
bylo v posledních čtyřech letech investováno přes 160 milionů ko-
run. Nelze opomenout další finanční podpory pro hasiče, sportovce, 
památky, kulturu, cyklostezky, likvidaci kůrovce včetně celé řady vý-
znamných projektů, na něž se celkově uvolňuje téměř 180 milionů 
korun ročně. 
Jako dosavadní člen rady kraje s odpovědností za granty, dotace, re-
gionální rozvoj a cestovní ruch jsem velice potěšen, že se takto daří 
tyto oblasti finančně podporovat. Stejně jako doposud, tak 
i v následujících letech budu vždy velikým zastáncem nastaveného 
systému s tím, že bude nutné v budoucnu finanční podporu do úze-
mí našeho kraje povýšit o další desítky milionů a překonat tak hrani-
ci 200 milionů. Důkazem takto nastavené podpory našich měst 
a obcí je získání titulu „Královéhradecký kraj – NEJLEPŠÍ MÍSTO 
PRO ŽIVOT“ v letech 2018 a 2019.

Spolu pro rozvoj Jičínska
Hana Masáková
- starostka Kopidlna, krajská zastupitelka

Každá oblast Královéhradeckého kraje, každá obec regionu Jičínska má 
svoje potřeby a rozvojové priority. Nejedná se pouze o oblast investiční, 
která tvoří velkou část viditelného rozvoje obcí, ale i o podporu v oblasti 
zdravotnictví, sociální oblasti či kulturního a sportovního dění v obcích 
a s tím související podporu činnosti spolků. Jsem proto připravena pod-
porovat posílení investic do rozvoje regionu. Prosazuji další kroky v re-
konstrukci Oblastní nemocnice Jičín, protože zdravotnictví je jednou 
z mých hlavních priorit. Pro nové vedení kraje musí být nadále klíčová 
oblast bezpečné dopravy, proto je nutné soustředit pozornost na opravy 
silnic II. a III. třídy. Považuji za naléhavé řešit také otázku stárnutí popula-
ce v regionu. Tato aktuální výzva se neobejde bez posílení kapacit a kva-
lity sociálních služeb pro seniory. Úkolů před námi stojí opravdu mnoho. 

Podpoříme hasiče, myslivecká sdružení, 
rybáře, zahrádkáře, skauty, sportovní 
a další spolky

Zamezíme rušení poboček České pošty

Vytvoříme podmínky pro udržení a vznik ven-
kovských prodejen a prodej místních produktů
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Již od útlého mládí jsem dobrovolným hasi-
čem. Po celou dobu jsem se setkával s pro-
blematikou hasičských spolků. Jako starosta 
sboru, později starosta okrsku a starosta 
Okresního sdružení v Trutnově jsem měl jas-
nou představu, kam směřovat činnost dob-
rovolných hasičů. Své zkušenosti uplatňuji 
ve funkci starosty Krajského sdružení hasičů. 
Jsem rád, že jsme s okresními sdruženími na-
šlispolečnou vizi, jak pokračovat v práci 
se sbory, zvláště pak v práci s mládeží, 
a s Hasičským záchranným sborem Králové-
hradeckého kraje. Náš plán by se těžko usku-
tečňoval, nebýt podpory Královéhradeckého 
kraje. Musím konstatovat, že se všemi před-
staviteli kraje jsme vždy měli velmi dobré 
vztahy a patří jim za to poděkování. Vysoce 
hodnotím spolupráci se současným vedením 
kraje a nadstandardně pak s hejtmanem 
Jiřím Štěpánem. Cením si uzavření Memo-
randa o spolupráci mezi Krajským sdružením 
hasičů a Královéhradeckým krajem, které se 
daří oboustranně plnit.
Chci zlepšit podmínky pro práci v jednotli-
vých sborech, podpořit užší spolupráci s ob-
cemi a vedením. Ústřední hasičské školy, 
věnovat se spolu s instruktory a vedoucími 
aktivitám určeným pro mládež a konkrétně 
v Bílých Poličanech dobudovat školicí stře-
disko pro vedoucí a letní táborovou základ-
nu. Věřím, že dobrovolní hasiči mají velmi 
silný potenciál k tomu, aby život na venkově 
a ve městech obohatili svou činností. Rozho-
dl jsem se kandidovat do krajského zastupi-
telstva, abych prosazoval potřebnou pozor-
nost všem hasičům – dobrovolným 
i profesionálním. Chci, aby náš kraj byl na-
dále bezpečným místem, kde se dobře žije.
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SPOLU PRO KVALITU ŽIVOTA

Spolu pro podporu 
alternativní scény
Štěpán Málek - sochař, 
výtvarník, pedagog a pankáč

Dlouhodobě mne trápí, že mnoho 
takzvaně alternativních aktivit, tedy 
aktivit občanských v oblasti kultury, so-
ciální problematiky, ekologie a vůbec 
aktivit směřujících ke zlepšení života 
v kraji, není vždy dostatečně podpo-
rováno rozhodujícími činiteli krajské-
ho města nebo kraje. Domnívám se, 
že zde jsou rezervy a rád bych přispěl 
k většímu zviditelnění těchto aktivit. 
Díky své pedagogické, hudební i umě-
lecké činnosti jsem v častém kontaktu 
s lidmi, kteří mají zajímavé občanské 
postoje a snaží se angažovat. Zároveň 
ale bojují s rezignací a pocitem marné-
ho počínání. Rád bych proto napomohl 
vzájemné komunikaci, většímu propo-
jení oficiální a takzvaně alternativní 
oblasti. Jsem přesvědčen, že to může 
být do budoucna prospěšné pro obo-
hacení kvality života v regionu, kde ži-
jeme.

Za posledních deset let klesl počet smrtelných nehod cyk-
listů a těch s těžkým zraněním na polovinu. To je velmi dob-
rá zpráva. Ta špatná je, že se podíl cyklistických nehod 
s těžkým zraněním z celkového počtu všech registrovaných 
nehod téměř nezměnil. V roce 2019 byl každým sedmým 
těžce zraněným právě cyklista. Míra vlastního zavinění jako 
nedodržení předpisů, špatný stav kola, používání helmy 
nebo jízda pod vlivem alkoholu jsou samozřejmě klíčové 
faktory ovlivňující výsledek nehody. A právě helma výrazně 
zvyšuje šanci na přežití.
Jako kraj však můžeme pro bezpečnost cyklistů udělat víc 
a nehodám předcházet či zmírnit jejich dopady budováním 
kvalitní cyklistické infrastruktury. Význam cyklodopravy 
totiž s postupným omezováním té individuální automobi-
lové hlavně ve městech a se vzrůstající oblibou elektrokol 
poroste, a proto je potřeba kraj na tento trend připravit. 
Proto chceme, aby cyklostezky byly samozřejmou součástí 
projektů oprav a zřizování nových komunikací, podpoříme 
investice do bezpečného cykloparkování u škol i dalších ve-
řejných institucí a rozšíříme možnosti sdílení kol ve měs-
tech i síť turistických cyklotras v kraji.

íí: : 

Spolu pro podporu občanských aktivit
Karin Richterová - lektorka, metodička, projektová 
manažerka
Je třeba podpořit lidi, kterým záleží na místě, v němž žijí, studují či pracují. 
Zdá se vám to zbytečné? Vždyť na vlastním domově záleží všem. Je tomu sku-
tečně tak? Moje zkušenosti jsou jiné.
Nejen kvůli „dobrovolným“ pracovním sobotám v době před rokem 1989 
má několik generací negativní vztah k dobrovolnickým aktivitám. To se na-
štěstí postupně mění. Dnešní mladá generace již těmito vzpomínkami zatí-
žena není a začíná se aktivně zapojovat. Nechce jen sedět v hospodě nebo u 
televize a na všechno nadávat. Nejedná se ale jen o mladé. Do života v místě 
se zapojují i školy, spolky, různá formální a neformální sdružení či jednotlivci. 
Těmto lidem záleží na tom, jak vypadá místo, kde žijí, studují či pracují. 
Kraj by je v tom měl podporovat. A to nejen morálně, ale i finančně. Mnoho-
násobně se mu to vrátí. Díky spolupráci s veřejnou správou mohou být aktivní 
občanské iniciativy dobrými partnery v místech, kde působí. Mají úžasný po-
tenciál a podpora může přinést mnoho pozitivního i pro rozvoj kraje, 
a to nejen v těchto oblastech:

         Práce a nápady dobrovolníků vyjdou často podstatně levněji, než 
zaplatit firmu a nechat udělat vše „na klíč“. 
         Péče o místo a podíl na jeho rozvoji posiluje pozitivní vztah mezi lidmi  
i k místu.
         Pomáhá lidem své místo lépe poznat, a tím posilovat zdravý 
patriotismus a cítit se zde doma.
        Aktivní lidé se stávají zodpovědnými partnery pro vedení obce při péči 
o místo.

Kraj má být dobré místo pro život a lidé by měli mít možnost zapojit 
se (nejen v době voleb) do péče o něj, aby náš kraj takovým místem byl!

Spolu pro rozvoj kulturních a kreativních 
odvětví 
Barbora Kulichová - flétnistka, učitelka v ZUŠ
V našem kraji je velmi těžké uplatnit se jako hudební interpret 
a je zde málo příležitostí k návštěvě kvalitního koncertu, zejména 
v oblasti klasické hudby. Vím to, protože se v této oblasti sama pohybuji. 
Poptávka ze strany posluchačů je přitom veliká, jen naše umělecké školy 
každoročně vychovávají stovky zájemců. Tento problém ale zasahuje 
do více odvětví. Analýza z roku 2018 ukazuje, že v porovnání s jinými kraji 
postrádáme kulturní a kreativní průmysly (KKP). Pod pojmem KKP si mů-
žeme představit vše spojené s kulturou, co generuje finanční zisk. Napří-
klad divadelní představení, vydání hudebního CD, graficky zajímavý leták 
a spoustu dalšího. Jejich nedostatek vede k odlivu talentovaných jedinců 
a absolventů, malé konkurenceschopnosti vůči ostatním krajům a nižší-
mu finančnímu zisku z kulturního odvětví. 
Co chceme dělat pro KKP? Nastavíme pravidla a kritéria pro udílení do-
tací na kulturu a památkovou péči tak, aby zohlednila zapojení místních 
KKP. Kraj by měl mít i samostatný dotační titul na podporu KKP. Může se 
tak podílet např. na vydání alba místní kapely, vzdělávací počítačové hře, 
knize, atd. Jde přitom o velmi rozmanité odvětví, proto je třeba zapojit 
nezávislé odborníky z praxe a doplnit jimi Výbor pro kulturu a památko-
vou péči a hodnotící komise.
Kulturní instituce budeme motivovat k vyčlenění části rozpočtu na vzdělá-
vání a osvětu. Paměťové instituce je zase třeba více otevřít KKP. Knihovny 
by měly např. podporovat tvorbu současných literátů, prostory muzeí by 
se zase měly otevřít filmařům. Tradiční instituce a památky je třeba oživit 
o odvětví, která generují zisk a tím zmírnit jejich dlouhodobé podfinanco-
vání. I veřejný prostor si zaslouží oživení o tato odvětví. Kultura nesmí být 
výsadou vyvolených, ale součástí života lidí v kraji.

Podpoříme domácí péči o seniory i zdravotně postižené
Zvýšíme počet lůžek v zařízeních pro seniory a podpoříme 
tzv. senior centra
Podpoříme výstavbu nových bytů
Podpoříme kvalitní rodinný život
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„Cítím se jako dlužník naší zemi a především našemu kraji, 
ve kterém jsem vyrůstal a prožil největší část svého života. Rád 
bych nabídl své zkušenosti a to především v oblasti zemědělství 
a vytváření sebevědomé občanské společnosti.“

Stanislav Rudolfský - vinař a radní Jaroměře

Spolu pro bezpečný pohyb na kole
Ivana Šnircová - manažerka v biotechnologii
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Spolu proti klimatické změně
Martin Hanousek - náměstek primátora HK, 
krajinný ekolog
Víte, že náš kraj patří mezi ty nejvíce zasažené klimatickou změnou? 
Za posledních 60 let se třeba Hradecko oteplilo o 2,22 °C! Pro před-
stavu - průměrná roční teplota byla 6,9 °C, jde tedy o poměrně vý-
razný rozdíl. Klimaticky jsme se zatím přesunuli na Balkán. Našim 
dětem současná generace připravuje klimatický přesun na sever 
Afriky. Je až s podivem, že toto nechává většinu politiků v České 
republice klidnými. Při tom už nyní můžeme kolem vidět problémy 
se suchem, povodněmi a jinými extrémy počasí. Umírají nám lesy 
a měli bychom se strachovat o dostatek pitné vody i zemědělskou 
půdu. 
Je pro mne zásadní prioritou, aby Královéhradecký kraj začal být 
aktivním tvůrcem a podporovatel opatření na zmírnění dopadů kli-
matické změny. Budu prosazovat, abychom podpořili zemědělce, 
lesníky, spolky a obce v realizaci opatření na zadržování vody 
v krajině. Podpoříme tvorbu nových remízků, mokřadů, cest a alejí 
v zemědělské krajině. Lesníkům pomůžeme v obnově druhově bo-
hatých lesů. Ochráncům přírody s péčí o ohrožené druhy a cenné 
části našeho kraje. Se správci toků a rybáři budeme spolupracovat 
na přípravě oživení - revitalizace našich řek a potoků. Obcím pomů-
žeme s ochranou a zajištěním zdrojů pitné vody. 
Zasadím se o to, aby Královéhradecký kraj měl nejen strategii 
adaptace na změny klimatu, ale hlavně plán konkrétních opatření 
a aby je ve spolupráci s ostatními prakticky realizoval.
Je potřeba přikročit k činům. 

Spolu pro recyklaci odpadů
Adam Záruba - spoluzakladatel skanzenu
v Krňovicích, člen rady města Hradec Králové
Po několika letech klidu opět začínají sílit tlaky na stavbu obří spalov-
ny odpadů v Opatovicích nad Labem. Proti tomuto záměru v minulosti 
úspěšně bojovali občané okolních obcí, město Hradec Králové 
a řada odborníků a ekologických organizací. Spalovnu nepovažujeme
 za rozumné řešení, jak nakládat s odpady, a proto nebudeme v žádném 
případě souhlasit s tím, aby se Královéhradecký kraj do takového pro-
jektu jakýmkoliv způsobem zapojoval a podporoval ho. Proč spalovnu 
nechceme?

        Jedná se o velmi drahé řešení jak investičně tak provozně – nechce-
me zatěžovat veřejné rozpočty financováním podobných staveb.

       Spalovny plýtvají energií a surovinami. Při spálení se využije jen ne-
patrný zlomek energie, která musela být vložena do pálených surovin. 
Lepší je odpady třídit a recyklovat.

         Spálením odpad nezmizí - z každé tuny spálených odpadků vzniká 
až 300 kilogramů škváry a popílku, tedy toxického odpadu, který se musí 
tak jako tak někde uložit. Toxické látky jsou obsaženy také v emisích.

       Příliš velká kapacita spalovny („malá“ spalovna není reálná, protože 
by se ekonomicky neuživila) by znamenala dovoz odpadů z velmi široké 
oblasti (několika krajů) a v budoucnu možná i ze zahraničí. Toxický popí-
lek i škvára by nám tady přitom zůstaly.

Pokračující dramatický úbytek opylovačů bude drahý 
pro nás i pro přírodu
David Číp - vedoucí záchranné stanice pro handicapovaná zvířata v Jaroměři

V našem kraji masově vymírají opylovači, začínáme na tom tedy být stejně nebo dokonce ještě hůř než v Německu.  
Tam došlo za posledních 25 let k 75% (a někde i k 82%) úbytku létajícího hmyzu. Alarmující přitom je, že k tomu došlo nikoli 
v intenzivním zemědělstvím a lesnictvím zničené krajině, ale v přírodních rezervacích, které přitom fungují jako jakési obří 
továrny na opylovače. Mimo tato území je úbytek ještě zásadnější, což potvrzují i studie z Rakouska, kde mimo chráněná 
území z denních motýlů žijí už většinou pouze bělásci. 
Hmyz má zcela zásadní roli nejen pro fungování přírody, ale i pro naši potravinovou soběstačnost a zdárně fungující ze-
mědělství i lesnictví. Tento problém u nás začínají postupně pociťovat ovocnáři i některé další zemědělské sektory závislé 
na opylovačích. Ti si již nyní pořizují hybridy čmeláků určených pro skleníky, které však následně po úniku do přírody situaci 
ještě zhoršují. Řadu opatření na podporu opylovačů je přitom možné začít realizovat i bez nutnosti dodatečných finančních 
nákladů. U nás v kraji však v tomto směru nevyužíváme ani tuto nejlevnější možnost. Je třeba neprodleně zajistit správnou 
a ekonomicky efektivní péči o tyto „továrny na opylovače“, tedy nejen o zvláště chráněná území typu přírodních rezervací, 
ale i o další, pro opylovače zásadní plochy. 
Náš kraj by měl proto sezvat všechny relevantní strany problému k jednomu stolu, dohodnout společný postup a začít 
metodicky vést celou záležitost tak, aby se problém začal řešit co nejdříve, protože začíná být již vážně pozdě. 
Snad se po volbách i v tomto směru pohneme správným směrem.

Sucho a s ním spojené zajištění dostatku pitné vody 
je tématem, které je v posledních letech čím dál tím více 
aktuální. Musíme hledat cesty, jak systémově a dlouho-
době zabezpečit dostatek zdrojů pitné vody pro občany  
našeho kraje. Jednou z nejúčinnějších cest jsou opravy 
a rekonstrukce páteřních vodárenských přivaděčů, které 
umožňují transport pitné vody mezi celými regiony podle 
aktuální potřeby. Ty jsou již na řadě míst na hranici život-
nosti. Nejstarší části potrubí jsou staré téměř 50 let a je 
tedy potřeba se do jejich rekonstrukce pustit co nejdříve.
Protože dešťové srážky jsou na území naší republiky roz-

loženy nerovnoměrně a sucho se projevuje místně, význam 
páteřních vodárenských sítí ještě více poroste. Moderniza-
ce soustavy umožní propojovat páteřní vodovody, aby bylo 
možné distribuovat pitnou vodu tam, kde jí bude momentál-
ní nedostatek právě vlivem  sucha nebo třeba havárie. Těší 
mě, že u nás budou dokončeny první rekonstrukce, protože 
pilotní projekt, který je spolufinancován pomocí dotací z mi-
nisterstva zemědělství, startujeme právě ve východních Če-
chách. A já se chci zasadit o to, aby postupně byly připraveny 
další projekty a opatření, jež povedou k zajištění pitné vody 
pro všechny obyvatele.

Modernizace vodovodů je pro kraj prioritou
Jan Birke - starosta Náchoda, poslanec Parlamentu ČR

SPOLU PRO ZDRAVOU VODU, 
LESY A KRAJINU

Přemysl Rabas - ředitel Safari parku 
Dvůr Králové nad Labem a senátor 
„Kraj, který má na svém území nejvýznamně-
-jší národní park a také světově proslulé afric- 
ké safari, si zaslouží, aby jej v zastupitel-
stvu reprezentovali i zodpovědní lidé ze SPO-
LU PRO KRAJ. Takže všem voličům přeji dob-
rou a zelenou volbu.“

Jakub Kašpar - Vrchlabí, náměstek ředitele Správy KRNAP

„Vážím si Jiřího Štěpána osobně, i jako hejtmana. Vlastně si myslím, 
že lepšího hejtmana náš kraj dosud neměl. 
Zároveň považuji za jeden z nejzásadnějších 
úkolů do příštích let nejen pro kraje zaměřit 
se na to,abychom zvládli dopady klimatické 
změny. Ty, které už teď zažíváme, se velmi 
pravděpodobně v budoucnu ještě prohloubí. 
S vědomímtoho je třeba se dívat na rozvoj 
kraje, začít přistupovat opravdu citlivě ke kraji-
ně, udržet v ní vodu, respektive pomoci k návratu 
přírodě bližší krajinné struktury, podpořit malá a střední rodinná hos-
podářství… A celá řada zkušených lidí z praxe byla do krajských voleb 
nominována Stranou zelených. To jsou hlavní důvody, které mě vedou 
k tomu, že letos budu volit kandidátku Spolu pro kraj.“

NE SPALOVNĚ V OPATOVICÍCH!

Udržíme vodu v krajině

Podpoříme obnovu pestrých a odolných lesů 
a zemědělských ploch

Podpoříme recyklaci a prevenci vzniku odpadů, 
nepodpoříme nové spalovny

Podpoříme druhovou rozmanitost i ochranu 
cenných území

NAŠI PODPOROVATELÉ


