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Když nemůžeš, tak přidej!

S učiteli a žáky ZŠ Trivium Dobřany po absolvování Běhu s Emilem.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí spoluobčané,
vychází další číslo „Senátorského zpravodaje“, v pořadí již deváté,
ve kterém se Vás snažím informovat o své činnosti v uplynulém roce.
Jaký tedy byl rok 2017?
Z hlediska práce v Senátu jsme prohráli
jednu velkou bitvu. Strhla se kolem novely
zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob. Byl to pro mě
nakonec boj s větrnými mlýny a vy si o něm
můžete přečíst na straně 3.
Nejdůležitější je pro mě situace v mém
senátním obvodu. Všichni víme, že rozvoj
průmyslové zóny Solnice – Kvasiny přinesl také řadu problémů zejména v otázce
bezpečnosti na Rychnovsku. Jsem rád, že
v tomto směru rok 2017 znamenal zklidnění situace. Po řadě jednání i návštěv
jednotlivých ministrů vlády ČR v rychnovském regionu byla dne 21. června 2017
vládou přijata aktualizace Usnesení vlády
z února 2015. Je to důležitý dokument,
který přináší navýšení původní investice
do regionu o další 3 miliardy, celkem na
šest miliard korun. O tom všem podrobněji na straně 6.
Neustále sleduji a hlídám vývoj kolem

rychnovské nemocnice. Mnozí z Vás
zaznamenali, že od srpna 2017 je novou
ředitelkou Oblastní nemocnice Náchod
Ing. Ivana Urešová. Paní ředitelka mě ujistila, že se naší nemocnici bude věnovat
stejně jako náchodské. Dala mi na to
slovo, stejně jako náměstek hejtmana
Aleš Cabicar. A já je budu dál hlídat!
Investice ve výši 380 milionů do výstavby
nového pavilonu urgentního příjmu
platí, co nás trápí je zoufalý stav lékařského a zdravotního personálu na některých
odděleních.
Rok 2017 přinesl také parlamentní volby
a nové uspořádání sněmovny. Den po
volbách jsem napsal svůj komentář, který
sklidil velký ohlas na sociálních sítích.
I ten najdete uvnitř zpravodaje a můžete
sami posoudit, do jaké se naplnil a do
jaké míry je aktuální.
A svůj úvodník zakončím pohledem na
titulek a fotografii pod ní. Heslo „Když

www.miroslavantl.cz

nemůžeš, tak přidej!“ a stejnojmenná
píseň od skupiny Mirai nás provází rokem
2017. Zpívají si ji každý den žáci a učitelé
Základní školy Trivium v Dobřanech a pak
vyběhnou na svůj kilometrový „Běh
s Emilem“! My jsme s Mírou Hofmannem
jeden Běh s Emilem absolvovali a po
doběhu volali Daně Zátopkové, abychom
jí společně s dětmi popřáli všechno nejlepší k 95. narozeninám. Na takové chvíle
se nezapomíná …
Mirek Antl

SenátorSký MěSíčník
Od dubna 2017 začal vycházet pravidelný elektronický senátorský měsíčník, ve kterém se snažím starosty
měst a obcí, sportovce, dobrovolné
hasiče i kamarády a známé informovat o nejdůležitějších senátorských
událostech uplynulého měsíce.
Pokud byste měli o zasílání novinek
zájem, stačí zaslat žádost na e-mialovou adresu hofmann@miroslavantl.cz.
Rádi Vás zařadíme do seznamu, který
v tuto chvíli čítá již přes 600 adres.
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Valdštejnské zahrady rozezněli
mladí muzikanti ZUŠ Choceň
Kulturní léto v Senátu - tradiční významná událost, která umožňuje hudebním souborům předvést své umění v nádherných
prostorách Valdštejnských zahrad. Ve čtvrtek 24. srpna přijel na
pozvání senátora Miroslava Antla zahrát Dechový orchestr
Základní umělecké školy Choceň. A byl to krásný zážitek pro
zaplněnou Valdštejnskou zahradu, choceňskou výpravu i senátora Miroslava Antla.
Výprava si ještě před koncertem prohlédla
Valdštejnské
zahrady,
Valdštejnský i Kolovratský palác. Se
zájmem jsme sledovali i zvučení celého prostoru. Jak jsme se dozvěděli od
pana zvukaře Matouška, orchestr měl

poprvé nazvučené jednotlivé nástroje, ale mladí hudebníci vše zvládli
skvěle. “Oni si žádné problémy a nervozitu na rozdíl od nás nepřipouští,”
komentoval vše s úsměvem dirigent
František Šantrůček.

S ředitelkou ZUŠ Choceň Ivonou Filipovou jsme měli čas popovídat před zahájením koncertu.

“Chtěl bych poděkovat početné výpravě z Chocně za
vzornou reprezentaci mého senátního obvodu.
Spolupráce s paní ředitelkou Filipovou, panem ředitelem Kopeckým a panem dirigentem Šantrůčkem
byla vynikající. Připravili nám s dětmi krásný hodinový program, známé písničky si zazpívali i diváci a já
sbíral jen samé kladné ohlasy. Rád bych upozornil
a vyzdvihl i vzorné chování mladých muzikantů
během celého zájezdu do Prahy,” hodnotil choceňskou výpravu Miroslav Antl.
Podpořit děti ze svého města přijel i krajský radní
Pardubického kraje Ladislav Valtr, který stihl
s Miroslavem Antlem projednat i palčivé otázky
zdravotnictví.
A na závěr milý mail od paní ředitelky
ZUŠ Choceň Ivony Filipové:
Vážený pane senátore Antle a pane Hofmanne,
chtěla bych Vám za všechny zúčastněné moc
poděkovat za vstřícnost a ochotu. Prožili jsme ve
vaší přítomnosti krásné odpoledne. Ve čtvrtek
jsme dorazili bez potíží, za fotografie moc děkujeme. Přeji vám krásný zbytek léta a do budoucna hodně zdraví a štěstí,
Ivona Filipová, ředitelka ZUŠ Choceň

Dechový orchestr Základní umělecké školy Choceň po úspěšném vystoupení v sala terreně.

A my přejeme celému souboru hodně další
krásných koncertů a těšíme na viděnou třeba
na nějaké akci v regionu.

Studenti Katedry sociální patologie a sociologie v Senátu
Každý rok navštěvují studenti prvního ročníku a vyučující Katedry
sociální patologie a sociologie prostory horní komory parlamentu
ČR - Senátu ČR. Činí tak na základě pozvání senátora JUDr.
Miroslava Antla, který je dlouholetým vyučujícím KSPSoc, kde
přednáší trestní právo.
Návštěva se skládá z historické prohlídky Valdštejnského paláce
a následné diskuse se studenty na téma Senátu a jeho úlohy
v legislativním procesu. V případě, že zasedá plénum Senátu,
mohou studenti v přímém přenosu sledovat i projednávání zákonů
přímo v Jednacím sále. „Návštěvy studentů a milých kolegů
z Katedry sociální patologie a sociologie PdF UHK jsou vždy příjemné
a obohacující. Děkuji jim za návštěvu, podporu a přínosné setkání,“
komentoval poslední návštěvu Miroslav Antl.

www.miroslavantl.cz
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NÁZOR: Na hranici boje s větrnými mlýny
V třetím čísle časopisu Senát 2017 jsem se opět vyjadřoval
k činnosti svého Ústavně-právního výboru (ÚPV). Hned na
úvod jsem pochválil „novou sestavu“ členů výboru, kteří se
velice rychle rozkoukali a zapracovali, byť na některých bylo
zpočátku patrné, že do výboru byli nominováni svými kluby
(i přes žádost o zařazení do výboru bližšímu jejich odbornému
zaměření). Ostatně, tak tomu je každé dva roky, a proto
radostně konstatuji, že senátoři náš výbor neopouštějí ani
v další části svého funkčního období, neboť zjišťují, že nejde
o práci „expertů na ústavní právo“, ale všichni zde mohou
výborně uplatnit své profesní znalosti a zkušenosti z praxe.

V Senátu jsme
bojovali, ale byl
to boj s větrnými
mlýny.
Složení Ústavněprávního výboru:
Předseda:
Miroslav Antl
Při hodnocení uplynulého roku musím znovu,
ač nerad, připomenout, že zřejmě stále „v legislativním nedohlednu“ jsou stěžejní procesní předpisy,
a to nový trestní řád a občanský soudní řád, které
měly být správně předloženy současně s trestním
kodexem (v roce 2008) a s občanským zákoníkem
(v roce 2011). V stejné situaci je také zákon o státním
zastupitelství, který nemá evidentně šanci projít
politickým rozhodováním, tedy Poslaneckou
sněmovnou.
Naproti tomu již byla schválena velká novela zákona
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických
osob a řízení proti nim, ale s„implantátem“ poslanců
Marie Benešové a Jana Chvojky, podpořené
Markem Bendou, který v podstatě cíl a smysl této
právní úpravy znemožnil.
o co šlo?
Poslanci vložili do novely zcela nový odstavec, který
dal právnické osobě možnost zprostit se trestní
odpovědnosti, „… pokud vynaložila veškeré úsilí,
které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby
spáchání protiprávního činu zabránila…“.
Před takovým zněním jsem všechny coby garanční
zpravodaj (a bývalý státní zástupce) varoval s tím,
že přijetí této zásadní legislativní změny by mohlo
vést k zastavení, resp. ke zproštění, podstatné většiny
všech dosud běžících trestních stíhání, mj. i těch
nejznámějších a nejzávažnějších kauz (Metrostav a.s.,

Místopředsedové:
Jiří Burian,
Radek Sušil,
Emilie Třísková
Členové:
Michael Canov,
Jiří Dienstbier,
Anna Hubáčková,
Miroslav Nenutil,
Jaroslav Větrovský,
Eliška Wagnerová

Agrotec, kauzy kolem obviněného Davida Ratha
a spol.). Ve všech kauzách šlo o stamilionové zakázky
a obžaloby ze zvlášť závažných ekonomických
zločinů.
Marná snaha Senátu
S mou razantní argumentací se ztotožnila v plénu
Senátu dne 27. 4. 2016 většina přítomných senátorek a senátorů – a vydal jsem se svést bitvu do
Poslanecké sněmovny. Tamní poslanecké kluby se
však už před projednáváním novely jasně vyjádřily,
že setrvají na té své původní verzi, takže při vstupu
do sněmovní budovy dolní komory jsem si vzpomněl na Danteho: „Lasciate ogni speranza…“ (tedy:
„Zanechte veškerých nadějí…“). A tak se také stalo,
když zejména poslanci Benda a Chvojka agresivně
nevybíravě prosadili svůj návrh…
A co dál?
V únoru minulého roku Městský soud v Praze zastavil
trestní stíhání firmy Agrotec s poukazem na etický
kodex holdingu Agrofert, v březnu pak Krajský
soud v Praze vrátil státnímu zástupci k došetření
kauzu Metrostavu, Ratha a dalších s odkazem na
„účinnost zmíněné novely, která nastala až po
podání obžaloby…“. A v květnu byl rozsudkem
Krajského soudu v Hradci Králové zproštěn
Metrostav i v případu chrudimského hotelu
Bohemia. Zmíněná rozhodnutí dosud nenabyla
právní moci. Pokud však bude tento výklad soudy
nadále akceptován, je pak zcela zbytečný celý
zákon. Jsem sice celoživotním rváčem, ale tentokrát to byl boj s větrnými mlýny – a zločin zvítězil
nad pravdou a spravedlností.
Celý článek z časopisu Senát naleznete na mých
webových stránkách v sekci Senát.
Zdroj: časopis Senát 3/2017

Náhodná setkání bývají nejlepší

V rámci pracovní cesty Ústavně – právního výboru do Košic jsme se na letišti potkali s kamarády
Davidem Suchařípou, Pavlem „Čmaňou“ Zedníčkem, Janou Paulovou a dalšími herci, kteří na východ
Slovenska letěli hrát představení „Pro tebe cokoliv“. A na Galavečeru OFS Pardubice zase s československými fotbalovými legendami Honzou Bergrem a Tomášem Skuhravým.

www.miroslavantl.cz
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Bylo líp, když jsem zločince posílal do kriminálu,
než když je potkávám na chodbách parlamentu
Miroslav Antl v pořadu „Host ve studiu“ v Českém rozhlase Hradec Králové
190 centimetrů. Teď už ale stařecky sesychám.
Co vám dal sport do života? Určitou férovost?
naučil vás také prohrávat nebo naopak vítězit?
Všechno to, co říkáte, jsem měl možnost prožít.
Kolektivní sport, ten já vždycky obhajuji a prosazuji.
Protože je to o tom, že máte odpovědnost nejen za
svůj výkon, ale vůči ostatním. A oni, lidově řečeno,
vám to nechají sežrat, když neuděláte to, co jste
měl. A hlavně je to pro mě pak v té profesi náročnější, byl to relax. Protože se vybijete a je to kontaktní
sport, takže ten vztek může jít ven. Když nemůžete
praštit obviněného, tak to chudák odnese třeba
spoluhráč, ale v dobrém. Oni chápali, že jsem třeba
rozčilenější.
S moderátorem pořadu Jakubem Schmidtem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové.

Napsal knihu Gaunery nemám rád, také se mu řadu let přezdívalo
východočeský Cattani. Celý život miluje sport, basketbal a od
roku 2008 zastupuje volební obvod číslo 48 Rychnov nad
Kněžnou v horní komoře Parlamentu České republiky, tedy
v Senátu. Senátor JUDr. Miroslav Antl je tu dnes s námi.
Mám vám říkat pane doktore nebo pane senátore?
Pane doktore radši, je to pro mě běžnější. Navíc
teď jsem u státnic a tam senátorem nejsem.
Pojďme se nejdřív možná trošku ohlédnout
zatím, jak se z vás stal právník. Vy jste od dětství
sportoval a prý jste někdy na gymnáziu psal
nějaké články do sportovních novin?
Ano, já jsem chtěl být sportovním žurnalistou. Protože
jsem aktivně sportoval a začal jsem psát články
o svých slavných spolužácích, různě jsem publikoval
a chtěl jsem být sportovním žurnalistou. Ale pak se
projevila krev a genetika a skončil jsem na právech.

V mládí jsem
chtěl být
sportovním
žurnalistou.

Jak vzpomínáte na ty roky, co jste jako státní
zástupce a prokurátor působil tady ve východních čechách? nejdřív to bylo v Chrudimi a pak
tady v Hradci králové.
Já jsem začal v Litoměřicích, pak chvíli Chrudim a pak
Hradec Králové. A tady už moje specializace vraždy
a závažná násilná trestná činnost, organizovaný zločin,
drogy a tak dále. Velmi rád na to vzpomínám. Ono to
totiž bylo psychicky náročnější, ale vedle toho byl ten
basket a další pohoda. A teď je to tak, že jsem si udělal
nepříjemnost v Senátu, když jsem do rozhovoru pro
časopis Senát řekl, že psychicky je to náročnější teď,
protože tehdy bylo líp, když jsem v uvozovkách honil
zločince a posílal je do kriminálu, než když je potkávám na chodbách parlamentu. Kolegové z toho
neměli moc radost.
Předpokládám, z toho co říkáte, že pořád
ty gaunery nemáte rád.
Určitě. Akorát se teď mění jejich oblečení a příslušnost.

Ale váš tatínek, mimochodem také právník, si to
tenkrát nepřál.
Ten dělal všechno proti tomu, abych šel na právnickou fakultu. Což jsem ještě zvládl. Ale pak, když jsem si
zvolil prokuraturu, tak abych šel na prokuraturu, tak
tehdy dokonce zasahoval na generální prokuratuře.
A proto jsem šel na nábor do Severočeského kraje,
tam jsem začal.
takže vzdor? takový boj?
Určitě. A on to asi tušil a myslel si, že neslavně skončím. Ale já myslím, že to nebylo tak hrozné.
Já se ještě vrátím k tomu sportu, protože vy jste
basketbalista na první pohled. kolik měříte?

takže sport jako obrovský ventil?
Obrovský ventil a bez něj je to těžké.

Knihu Gaunery nemám rád
už na pultech knihkupectví
nenajdete. Je vyprodaná.

www.miroslavantl.cz

Co vás přivedlo do politiky? neuvěřitelně to letí,
protože poprvé jste byl zvolen v roce 2008,
takže to je už 10 let.
My jsme si o tom povídali s kamarády. Já jsem nevěděl,
kde budu pokračovat dál, každopádně jsem nechtěl
jít do advokacie. Protože bych neměl dobrý vhled a asi
dobrý přístup jít na druhou procesní stranu. A pak se
nabídla možnost jít do Senátu. Nevěděl jsem, za jakou
stranu. Oslovila mě sociální demokracie, šel jsem
k nim a za ně jsem v Senátu. A tam jsem si také nedovedl představit, jak se moc chytím. Ale hned od začátku
ústavně-právní výbor, trestní kodexy, takže výborné
pro mě.
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ten start byl opravdu dobrý, protože vám se
v tom roce 2008 povedlo, co se týče legislativy,
zpřísnění trestního zákoníku.
To říkáte přesně. Já z toho mám radost i zpětně, protože mně se hned jako nováčkovi podařilo prosadit
zpřísnění trestních sazeb právě pro ty zločiny, které
jsem dozoroval. A to byla zvlášť závažná násilná
a drogová činnost.
Senátor Miroslav Antl je také jednou z našich
šarmantních osobností.
Ano, vzpomínám na to velmi rád. Byl to rok 1998.
On to byl vůbec rok pro mě v uvozovkách vítězný.
Protože jsem dostal další cenu za boj s drogami
v Praze a i tady další cenu, Oscara za statečnost.
Hrozně rád na to vzpomínám a snažím se každoročně
přijet na další dekorování následníků.
jak už nemůžu hrát basketbal, tak musím nacházet
dobré radostné optimisticky myslící lidi, abych si
odpočinul. A v Orlických horách a vlastně v celém
mém regionu, jak v Pardubickém kraji, tak v tom
Královéhradeckém, je jich pořád dost.

Letí to neuvěřitelně, protože vy jste byl v roce
1998 třetí zvolenou šarmantní osobností. A teď
budeme volit dvaadvacátou.
Letí to, ale jsou to samé významné osobnosti. Já se
vždycky dívám, kde jsem, v jaké galerii. A na tohle
jsem jen hrdý.
Využil jste někdy při jednání v práci toho svého
šarmu? Vy jste velice charismatická osobnost.
Já nevím. Pořád si myslím, že nejsem v pravém slova
smyslu šarmantní. Kdysi jsem se k tomu vyjadřoval,
že šarmantní je pro mě Oldřich Nový. A já se určitě
k němu ani neblížím. Ale charismatický lidé říkají, že jo.
Já se chovám pořád stejně. Já se neměním ani jako
senátor. A lidé si toho mohou všimnout i tak, jak řídím
ten ústavně-právní výbor. Prostě věcně, stručně nepřipustím politické, a dovolím si říct to slovo, kecy.
Jednáme rychle, věcně a má to význam. Tam samozřejmě používám i své procesní znalosti z trestního práva.
Jak je ten váš senátorský obvod vlastně veliký?
kromě toho rychnovska tam spadá také několik
obcí z Pardubického kraje.
Ano. Tam je Choceňsko, takže okres Ústí nad Orlicí,
Holicko a další část okresu Pardubice. Ještě máme tři
obce v okrese Hradec Králové, tedy celkem 135 obcí, což
se těžko dá objet. Už jsem to objel, ale musíte vybírat
akce, kde se jich sejde víc. To znamená hasičské závody
nebo nějaká dětská sportovní utkání a podobně.

Já mám
celoživotně
rád konfrontaci.

takže jezdíte po regionu. Vzpomněl jsem si na
váš legendární Antlon.
Já jsem to pojmenoval jako policejní vůz. Je to obytný
vůz a už tedy má své roky, 28 let už má. Taková pojízdná kancelář. Objíždíme celý region, takže lidé nás znají.
Pojedete i letos?
Určitě. Už budeme mít technickou prohlídku, údajně
ji šťastně absolvuje bez jakýchkoliv přímluv, tak musíme
bezpečně jezdit. Je to prima, těším se.

S legendární Pojízdnou
senátorskou kanceláří
zvanou Antlon před
prvními volbami v roce 2008.
Příští rok oslaví Antlon
kulaté 30. narozeniny!
Jak ten čas letí!

Jaká je vlastně ta vaše role senátora? Potkávat
se s lidmi, řešit jejich problémy se starosty obcí?
Určitě ano. Důležitá je práce v regionu, ale podle mě
důležitá je i práce ve výborech. Takové to hlasování
v plénu už někdy je o tom, že člověk, ne já, zvedá ruku
tak, jak zvedají ostatní nebo má nějaké politické přikázání, ale v tom výboru je to konfrontace. Tam přijdou lidé, kteří to překládají, přijdou i oponenti a tam
už v té mnou řízené debatě dochází ke konfrontaci.
Já mám rád celoživotně konfrontaci. A tam to je.
Můžete vyřešit všechno, kde máte pochybnosti, nebo
naopak kde jste přesvědčeni, že je třeba něco zrušit,
vrátit a podobně. Takže práce ve výborech a práce
s lidmi v tom regionu. Je to důležité i z toho důvodu, že

Jaká je vaše senátorská priorita pro rok 2018?
Váš mandát, jestli se nepletu, je do roku 2020.
Tím, že jsem trestní právník, tak já bych rád viděl, aby
konečně byl aspoň část trestního procesu, zejména
přípravné řízení, aby byl civilní proces dokončen,
všechny důležité zákony. Ale to na nás nezáleží, to je
na vládě. Teď v tuhle chvíli, když mám odpovědět,
udržet vysokou výkonnost ústavně-právního výboru,
jako zastupitel kraje dosáhnout, aby už začala výstavba
v rychnovské nemocnici, bezpečnost občanů v mém
regionu, protože ta automobilka nám působí velké
problémy. A pak ve škole pokračovat pořád ve výuce
trestního práva tak, aby mi mladí lidé dělali radost
a přinášeli mi energii, kterou potřebuji.
Máte plánů hodně. A my vám budeme přát, ať
to všechno zvládnete. Jste plný sil, plný energie,
co třeba nějakou novou knížku? o politice?
To je přesně to, čemu já se chci vyhnout. A vydavatel
řekl, že bez politiky to nejde. Já jsem chtěl oživit staré
případy a dopovědět, jak to vlastně všechno dopadlo.
Ale prý jedině s politikou a tomu já se vyhýbám. Protože
to je ponuré a nic radostného, moc legrace by v tom
nebylo. Ale uvidíme. Nevzdávám se, poznámky mám.
Senátor Miroslav Antl byl naším dnešním hostem.
Autoři: Jakub Schmidt, Milan Baják

www.miroslavantl.cz
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Bezpečnost na Rychnovsku je pro mě prioritou!
Bezpečnost na Rychnovsku je pro mě společně se stabilizací rychnovské
nemocnice jednoznačně prioritou. Opakovaně jsem jednal se starostou
Rychnova nad Kněžnou Ing. Janem Skořepou i plukovníkem JUDr.
Zdeňkem Hlaváčkem, vedoucím Územního odboru Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje v Rychnově nad Kněžnou.
Díky dubnovému podpisu Memoranda
o další spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a Ministerstvem vnitra ČR,
které se bezprostředně týkalo bezpečnostních problémů kolem „kvasinské
škodovky“, došlo k navýšení počtu policistů o 36.
Dalším momentem v posílení bezpečnosti bylo červnové otevření nové slu-

žebny Policie České republiky v centru
Solnice, kde od 1. června působí v
nepřetržitém provozu 6 policistů.
Osvědčily se i společné hlídky s polskými policisty. Tyto a další kroky přispěly k
tomu, že policisté na Rychnovsku v roce
2017 zaevidovali celkem 857 případů
trestné činnosti, což je pokles o 15 případů oproti roku 2016. V roce 2017 došlo k

poklesu i hospodářské trestné činnosti,
na druhou stranu se zvýšil počet případů padělání a pozměňování veřejné listiny, a to zejména díky prováděným
kontrolám ze strany cizinecké policie
v souvislosti s přílivem nových pracovníků – cizinců do průmyslové zóny
Kvasiny.
Miroslav Antl uvedl: „Oceňuji aktivitu
Ministerstva vnitra ČR a Policie ČR, jednání byla věcná a dohodnutá řešení rychle
realizována. Stejně tak děkuji i panu starostovi Rychnova nad Kněžnou Janu
Skořepovi, který navýšil počet městských
strážníků!“

Navýšení investic o 3 miliardy
V úvodníku jsem se zmínil o aktualizaci vládního usnesení
k průmyslové zóně Solnice - Kvasiny z února 2015. Došlo
k němu 21. června 2017 a znamená navýšení původní
investice o další 3 miliardy, celkem tedy na šest miliard
korun. Nemá cenu vyjmenovávat jednotlivé akce, materiál
zahrnuje asi 50 projektů, v plánu jsou například výstavby
obchvatů obcí Solnice a Častolovice, stavba železniční stanice Lipovka, nové chodníky, přechody, veřejná osvětlení či
kanalizace v Kvasinách a Solnici. Počítá se s výstavbou
nájemních bytů v Rychnově nad Kněžnou, Solnici a okolí
a samozřejmě již zmíněné posílení kapacit Policie ČR.
K zlepšení bezpečnosti by měl přispět i nákup nového
kamerového systému v Rychnově nebo vybudování cyklostezky na Pelclovo náměstí. Mnohé z projektů se budou realizovat již v roce 2018 a věřím, že ve svém příštím zpravodaji
již budu moci uvést příklady dokončených projektů.

Vizualizace nové budovy pavilonu urgentního příjmu rychnovské nemocnice.

Rychnovská nemocnice – stavět se začne v roce 2019
Plánovaná investice do rychnovské
nemocnice ve výši 380 milionů dostala
na konci roku 2017 konkrétnější podobu.
Byla zveřejněna vyzualizace nového
pavilonu urgentního příjmu. Současný
stav a dispoziční řešení nemocnice nevyhovuje. Pacienti se na vyšetření často
musejí převážet mezi budovami za deště
nebo mrazu. Operační sály dosluhují a
rozmístění jednotlivých oddělení jednoduše neodpovídá standardům moderní
medicíny. Navíc chybí zdravotnický personál. To všechno by plánovaná výstavba
měla změnit. „Naše nemocnice se stejně
jako zdravotnictví v celé republice potýká s
nedostatkem lékařů a zdravotních sester.
Některá oddělení už omezila svůj provoz.
Nový pavilon, moderní budova, špičkové

prostředí, bohatý region. Věříme, že tohle
všechno, i díky novému pavilonu, lékaře
přiláká a přijdou s celými rodinami,”
komentoval situaci senátor a člen dozorčí rady nemocnice Miroslav Antl.
Pavilon urgentního příjmu vznikne vedle
DIGIPu, na místě stávajícího parkoviště a
dojde k propojení obou budov tak, aby
vznikl jeden komplex. Už z pohledu na
vizualici je patrné, že na střeše se počítá s
heliportem. To proto, aby pacient ve vážném stavu, který přiletí vrtulníkem, se co
nejrychleji dostal do výtahu, který ho
odveze přímo na operační sál. Už se
nebude muset složitě jezdit několika
výtahy a bloudit po spletitých labyrintech chodeb. “Já jsem se inspiroval svými
misemi v zahraničí, kde jsem viděl, jak fun-

www.miroslavantl.cz

gují emergentí příjmy a své poznatky jsem
zapracoval do našeho projektu,” říká
vedoucí lékař rychnovské nemocnice
MUDr. Marcel Maršík, který nejvíce ovlivnil budoucí podobu nového pavilonu.
Pokud vše půjde podle plánu, tak by se
mělo začít stavět na přelomu příštího
roku. Tedy v lednu 2019 a výstavba potrvá zhruba 24 měsíců. Náklady jsou 380
milionů korun, z toho drtivou většinu
nákladů zaplatí státní dotace. Zbytek
dofinancuje Královéhradecký kraj.
Na webu www.miroslavantl.cz je celá
jedna sekce věnována rychnovské
nemocnici. O aktuálním dění v nemocnici informujeme i prostřednictvím
facebooku.
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Na cestách po regionu
S Pojízdnou senátorskou kanceláří zvanou Antlon
jsme jako každý rok vyráželi na akce v mém senátorském
obvodu. Nakonec jich bylo přes šedesát a vy jejich
přehled najdete na poslední stránce zpravodaje.
Některé akce jsou již tradiční a mají stálé
místo v našem kalendáři. Ať již to je vyhlášení Nejúspěšnějších sportovců Rychnovska, návštěva DTJ Holice, chráněných
dílen na Kopečku v Bartošovicích v
Orlických horách, rokytnických Horalských her, Tavení skla dřevem v Deštném
v Orlických horách, Zdelovské lávky,
volejbalových turnajů v Lupenici a Česticích, Dnů Holicka, fotbalových halových
turnajů přípravek v Pardubicích nebo
Gulášových slavností v Bolehošti.
Tradiční a velmi oblíbenou akcí jsou
i přednášky kamaráda Stanislava Motla.
V roce 2017 to byla již třetí přednáška na
Univerzitě Hradec Králové, následovala
beseda v Geriatrickém centru v Týništi
nad Orlicí a v Dobřanech. Také v roce
2017 jsem pokračoval v úzké spolupráci s
Krajským fotbalovým svazem a Okresními fotbalovými svazy Rychnov nad
Kněžnou a Pardubice. Jsem rád, že se mi
jako krajskému zastupiteli podařilo prosadit projekt na podporu krajských i okresních trenérů mládeže. Projekt ve výši
850 000 Kč by měl být součástí rozpočtu
Královéhradeckého kraje v každém roce ...
Rádi jezdíme i na nové akce. Tedy, pokud
nás organizátoři pozvou, neb se řídíme
prastarým římským pravidlem: „Nechoď
na shromáždění, nejsi-li pozván“ (orig.: NE
ACCESSERIS IN CONSILIUM NICI VOCATUS). A je jasné, že ve 135 obcí rozlehlého

senátního obvodu
je jich stále dost. V
roce 2017 jsme zažili
premiérový halový
turnaj přípravek v
Hale Romana Šebrleho, Galavečer OFS
Pardubice, v krás- V televizi při návštěvě hasičského tábora v Záhornici :-)
ném sportovním areálu v Albrech-ticích žáků než má celá obec a místní obyvatelé
jsme přihlíželi klání všech Albrech-tic v jsou na ni právem hrdi. Jejich nápad „Běh
soutěži o Štít Albrechtic, v nedalekém s Emilem“, který znamená, že každý den
Žďáru nad Orlicí zase žehnání obecního děti i učitelé uběhnou kilometrovou trať,
praporu. S velkým úspěchem se setkala nás velmi oslovil. A tak jsme v září vyběhvýstava Závodních speciálů v Houd-kovi- li také a v cíli ještě společně s dětmi zavocích, křest knihy o Dobříkově, s řadou sta- lali Daně Zátopkové a popřáli jí vše nejrostů jsem se potkal na vyhlášení Vesnice lepší k narozeninám. S učiteli jsme si
roku v Přepychách. A samozřejmě nemo- vyměnili trička, předali všechny dostupné
hu zapomenout na akce dobrovolných knihy o Emilu Z. s krásnými přáníčky Dany
hasičů, oslavy 130 let založení SDH Zátopkové, sportovní tašku a další věci
Dobřany, SDH Očelice, 140 let SDH Horní s logem ČOV a Emila Zátopka.
Roveň, požární útok v Komárově, soutěž Druhé setkání a stejně příjemné proběhlo
dětí v požárním útoku Lhotecký Soptík v v „africké“ Mateřské škole Holubova v
Kostelecké Lhotě, návštěva hasičského Holicích. Na třídu Hrošíků jsme poprvé
tábora v Záhornici či pravidelná setkání narazili při jejich vystoupení na valné hrohasičů na okresních i krajských shromáž- madě DTJ Holice. S dětmi z MŠ jsem se
děních. Řadu těchto akcí jsme podpořili i pak v prosinci sešel v ZOO Dvůr Králové.
z Fondu Miroslava Antla pro rozvoj Děti tam ustrojily vánoční stromeček, zazpívaly koledy, potěšily se se želvami a
regionu.
korálovkami – a nakonec mi předaly krásné vánoční přání.
Závěrem bych rád zmínil dvě setkání.
První byla návštěva Základní školy Rok 2017 máme za sebou - a těšíme se na
Trivium v Dobřanech v Orlických horách. další pohodová setká(vá)ní s Vámi i v roce
Škola pana ředitele Jana Grulicha čítá více 2018…!

Prý,„Co říkám výsledkům poslaneckých voleb?“
Tak tenhle obrázek mi poslal kamarád
ze Slovenska po volbách ještě v noci …
A já k tomu dodávám, že se voleb
zúčastnila většina národa – a je tedy
nutno GRATULOVAT jasným (a demokraticky zvoleným) VÍTĚZŮM…!
O cti poraženým poněkud pochybuji.
A pokud jde o ČSSD?
Výsledek si zaslouží a odpovídá dlouhodobému (ne)dění ve straně.
Paradoxem je, že se do Poslanecké sněmovny dostali právě ti, kteří za potupnou prohru bezesporu odpovídají – a

www.miroslavantl.cz

budou čtyři roky v pohodě. Anebo
třeba ne…
Každopádně Vám přeji už snad klidný
(a možná i „oslavný“) konec víkendu!
Ono se stejně nic zásadního nezmění.
Jen budeme bezmocnými svědky
měsíců dohadování, urážek, výčitek…
- „alibistických keců“. Naše starosti
nám však nikdo nevyřeší.
Zdravím a přeji Vám hlavně zdravé dny!
Mirek A.
Pozn. Zveřejněno na webu
www.miroslavantl.cz a FB 22.10.2017
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Nebyli jsme všude, ale není všem dnům konec
19.01. Exkurze studentů Katedry sociální patologie
a sociologie UHK v Senátu
03.02. Nejúspěšnější sportovci Rychnovska 2016

24.06. Poprvé na Štítu Albrechtic

19.08.
19.08.
19.08.
19.08.
24.08.
31.08.

09.11.
17.11.

Na návštěvě na „Vagóně“ DTJ Holice
Přepychy - Vesnice roku 2017
Volejbalový turnaj v Lupenici
Volejbalové Čestice
Vystoupení ZUŠ Choceň v Senátu
Slavnostní otevření pěší zóny
v Rychnově nad Kněžnou
Návštěva ZŠ Trivium Dobřany v Orlických
horách – Běh s Emilem
Volejbalové mistrovství Policie ČR v Česticích
Návštěva MŠ Holubova v Holicích
Na posvícení v Třebši
Mistrovství světa mentálně postižených
sportovců ve stolním tenisu v Třebši
Beseda se Stanislavem Motlem v Dobřanech
Křest knihy o Dobříkově

18.11.
18.11.
20.11.
01.12.
03.12.
12.12.

Setkání hasičů OSH Pardubice v Černé za Bory
Halové mistrovství žáků ve fotbale v Třebši
Zakončení sezóny s OFS Rychnov n.Kn.
Zakončení sezóny KFS Hradec Králové
Fotbalový turnaj přípravek v Pardubicích
S Hrošíky z MŠ Holubova v ZOO Dvůr Králové

14.09.

10.02. Valná hromada OFS Rychnov nad Kněžnou
24.02. Valná hromada KFS Hradec Králové
25.02. Velký fotbalový halový turnaj přípravek
v Rychnově nad Kněžnou
27.03. Přednáška Stanislava Motla na Pedagogických
dnech Univerzity Hradec Králové
22.04. Podpis Memoranda o další spolupráci mezi
Královéhradeckým krajem a Ministerstvem
vnitra
29.04. Oslavy 110 let DTJ Holice
01.05. Fotbalový turnaj žáků ve Starém Hradišti
06.05. Oslavy 130 let SDH Dobřany
08.05. Závody dětí v požárním útoku Lhotecký soptík
08.05. Oslavy 130 let SDH Očelice
20.05. Basketbalové setkání v Lichkově
20.05. Potštejnská pouť
03.06. Oslavy 140 let SDH Horní Roveň

05.06. Otevření policejní služebny v Solnici
15.06. Přednáška Stanislava Motla
v Geriatrickém centru v Týništi nad Orlicí
23.06. Galavečer OFS Pardubice
Fond Miroslava Antla pro rozvoj regionu, z.s.
Sokolovská 1349,
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 26575574

24.06. Dny Holicka
01.07. Setkání Rokytnic z celé ČR v Rokytnici
v Orlických horách
01.07. Den chráněných dílen
na Kopečku v Bartošovicích v O.h.
01.07. Sraz rodáků Žďáru nad Orlicí
02.07. Fotbalové HAPO v Havlovicích
05.07. Výstava závodních speciálů v Houdkovicích
09.07. Za malými hasiči na táboře v Záhornici

15.07. Netradiční závody v požárním útoku
v Kostelecké Lhotě
16.07. Galerie Kinský - výstava RADOST – HRAVOST
16.07. Návštěva zámku v Častolovicích
29.07. Fotbalový zápas All stars Deštné – Stará garda
Sparta Praha v Deštném v O. h.
29.07. Pohárový zápas AFK Častolovice – Spartak
Rychnov nad Kněžnou
30.07. Anenská pouť a Horalské hry
v Rokytnici v Orlických horách
04.08. Tavení skla dřevem v Deštném v Orlických horách
05.08. Zdelovská lávka
12.08. Sedmé Gulášové slavnosti v Bolehošti
12.08. Setkání s kamarády judisty
PiŠte NeBO VOlejte
Regionální senátorská kancelář
Staré náměstí 68,
516 01 Rychnov nad Kněžnou

www.miroslavantl.cz

14.09.
22.09.
23.09.
27.10.

13.12. Exkurze studentů Katedry sociální patologie
a sociologie UHK v Senátu
Mgr. Miroslav Hofmann
tel. 603 93 88 51
e-mail: hofmann@miroslavantl.cz
facebook: www.facebook.com/miroslavantl/

