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Rok boje za rychnovskou nemocnici
Vychází jubilejní desáté číslo „Senátorského zpravodaje“, ve kterém Vás každoročně informuji o své
činnosti v uplynulém roce. Jaký tedy byl rok 2018?
Bez nadsázky se dá říci, že
byl
rokem
rychnovské
nemocnice. Zářijové rozhodnutí ředitelky Oblastní
nemocnice Náchod Ing.
Ivany Urešové zrušit provoz
dětského oddělení a porodnice v rychnovské nemocnici
bylo šokující a oprávněně
vyvolalo velkou vlnu kritiky
veřejnosti na Rychnovsku.
Reagoval jsem okamžitým
svoláním jednání představitelů kraje, města Rychnova
a nemocnice. Výsledky jednání a další kroky, které do
konce roku následovaly, již
znáte. Podrobně se jim věnuji na straně 6 letošního zpravodaje. Jak jsem již opakovaně uvedl, pro mne je jediným
možným a logickým řešením
SAMOSTATNÁ NEMOCNICE
V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU,
řízená přímo „centrálně krajským ředitelstvím“ (pod jediným společným IČO).

Dalším důležitým aspektem
je klidný život v regionu, tedy
BEZPEČNOST. Informace přímo
od policejního šéfa v Rychnově nad Kněžnou JUDr.
Zdeňka Hlaváčka i od pana
starosty Rychnova nad Kněžnou Ing. Jana Skořepy za rok
2018 jsou potěšující a ukazují
na další pokles trestné činnosti v regionu. Přesná čísla
si přečtete na straně 7.
Také v roce 2018 jsme jezdili
na řadu akcí, na které nás
zvete. Pojízdná senátorská
kancelář zvaná Antlon prošla
úpravou a nová tvář kabiny
se setkala s vaším pozitivním
ohlasem. V tradičním přehledu zpráv z regionu na straně
8 naleznete přes 70 akcí,
které jsme během roku 2018
navštívili. Některé z nich
popisuji v regionálním kaleidoskopu podrobněji.
Senát zasedá po říjnových
volbách opět v novém složení.

obhájil jsem post
předsedy Ústavněprávního výboru senátu
Říjnové volby třetiny Senátu znamenaly také volbu nového předsedy
horní komory, místopředsedů, výborů a komisí. Já jsem byl i na další dva
roky zvolen předsedou senátního
Ústavně-právního výboru, na což
jsem hrd a pyšen :-)
(více na straně 2)

Personálními změnami prošel
i „můj“ Ústavně – právní výbor
a já věřím, že i v novém složení si udržíme pozici nejpracovitějšího výboru Senátu jako
v předchozích letech.

Gratulace a poděkování
euroreGionu Glacensis
Velkého úspěchu dosáhl v roce 2018
Euroregion Glacensis. Přeshraniční
projekt „Česko-polská Hřebenovka –
východní část“, alokován částkou přes
3 miliony EUR, uspěl v konkurenci dalších projektů a bude v nadcházejících
letech realizován. Sdružuje 18 partnerů včetně 4 krajů - klobouk dolů!
(více na straně 7)
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Přeji Vám pohodové čtení
Senátorského zpravodaje roku
2018, pozitivní náladu během
celého roku a těším s Vámi na
viděnou na akcích v regionu.
mirek antl

ZásluŽná medaile od
dobrovolných hasičů
je pro mne vyZnamenáním
Záslužná medaile II. stupně, kterou
jsem převzal u příležitosti oslav 100.
výročí vzniku Československa v historickém rytířském sále na hradě
Kunětická hora z rukou starosty OSH
Pardubice Bohuslava Cermana, je
pro mě skutečným vyznamenáním.
(více na straně 5)
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BaŠaPa znovu ovládla Valdštejnské zahrady
BAŠAPA, tedy dechový orchestr
Základní umělecké školy Karla
Malicha z Holic v Čechách, se po
čtyřech letech vrátil (v pozměněné sestavě) do Senátu. A byl to
skvělý návrat!
V rámci senátního Kulturního
léta dorazilo rekordních 46 mladých muzikantů, kteří sklidili
velký potlesk a uznání zaplněné
Valdštejnské zahrady Senátu
Parlamentu ČR.
Orchestr, který vznikl v letech 2003 -2004,
od svého počátku vede František Machač
starší. Setkání s ním jsou vždy příjemná
a líbí se nám i způsob, jakým vede děti
k hudbě. A František se chopil dirigentské
taktovky i ve čtvrtek, kdy společně s dětmi

a se svými kolegy Ondřejem Lisým a
Martinem Beranem nás všechny provedli
snad všemi hudebními žánry. Nechyběla
polka Škoda lásky, ale i filmová muzika
z Pirátů z Karibiku či Hry o trůny…
Rekordní byla i účast Holických při pro-

Volby určily složení Senátu

„Velmi zvláštní škola“ DOBŘANY
TRIVIUM vystavovala v Senátu

Říjnové volby určily složení Senátu na
další dva roky. Jak píši na úvodní straně
zpravodaje, byl jsem opět zvolen předsedou Ústavně-právního výboru. Rád bych
dodal, že jsem kromě toho zůstal i členem
Mandátního a imunitního výboru (jako
jediný trestní právník = i pro případné
posouzení žádosti o vydání k trestnímu
stíhání), coby celoživotní sportovec
(a podporovatel mládežnického sportu)
i členem Podvýboru pro sport a jsem
i nadále členem Komise pro práci
Kanceláře Senátu.

hlídce Senátu, kdy se k souboru hudebníků přidala i řada rodičů a známých. A já
jsem skvělé hudební partě holických dětí
a učitelů opakovaně poděkoval za vskutku vynikající reprezentaci našeho senátního obvodu, jakož i za výchovu dětí.

Školu v Orlických horách, kterou pravidelně navštěvujeme, doslova
milují rodiče dětí, které do ní chodí, ale i učitelé – a samozřejmě i žáci,
kterým já říkám „BĚŽÁCI“, protože každý den za jakéhokoliv počasí po
„Rozcvičce Emila Zátopka“ společně „s ním“ uběhnou jeden kilometr.
Je to neuvěřitelné, jak škola žije tímto naším i světovým běžeckým
fenoménem všech dob. Tahle škola fakt není jen „základní“, ale VELMI
ZVLÁŠTNÍ (v tom nejlepším smyslu…).

Noví „patologové“
navštívili Senát
Studenti prvního ročníku Sociální patologie a prevence Univerzity Hradec Králové
navštěvují Senát PČR pravidelně a ne jinak
tomu bylo i v roce 2018. Absolvují (povinnou) exkurzi, zakončenou v jednacím sále
s výkladem legislativního procesu včetně
objasnění úlohy naší horní parlamentní
komory a senátorské práce.

Dvě výpravy z Vamberka
Dokonce dvě početné výpravy občanů
z Vamberka vedené panem Vladimírem
Sodomkou dorazily v květnu a červnu na
prohlídku Senátu. Popovídali jsme o úloze
Senátu a práci senátora. Po návštěvě
Valdštejnských zahrad pokračovala
výprava na prohlídku Kramářovy vily
a Obecního domu.

Běh s Emilel přijela v září škola prezentovat i do Senátu, a to formou výstavy
v předsálí jednacího sálu Senátu.
Vernisáže se zúčastnili i zástupci vedení
Českého klubu olympioniků - veslař Pavel
Svojanovský, kanoista Jirka Čtvrtečka
(jehož otec býval ředitelem dobřanské
školy), olympijský vítěz, cyklista Jura Daler
a nejlepší TV sportovní komentátor a
expert Štěpán Škorpil (mj. československý
reprezentant v desetiboji a basketbalista).
Já jsem vyřídil všem přítomným velkou
omluvu a spoustu pozdravů od Dany
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Zátopkové, s níž jsem mluvil odpoledne
před výstavou. Ostatně, škola s paní
Danou Zátopkovou komunikuje na dálku
a dělá jí běháním školáků velkou radost.
Z vernisáže jsem měl fakt výborný pocit,
těšilo mě, jak početnou výpravu
Dobřanští do Prahy přivezli, překvapil mě
pan ředitel Grulich, který (snad po dvaceti letech) skvěle zahrál nám i žákům na
trumpetu :-) Líbila se i komentovaná prohlídka Senátu a já musím pochválit ukázněné („reprezentativní“) chování dětí
během celého pobytu v Praze.
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Záměr akce splněn,
záměr vlády se změní!
V listopadu uspořádal „můj“ Ústavněprávní výbor ve spolupráci s Nejvyšším
soudem České republiky odbornou konferenci s názvem „Nový civilní proces
z pohledu praxe“.
Konference "proběhla" v nejkrásnějším
Hlavním (rytířském) sále Valdštejnského
paláce Senátu, sešli se na ní špičkoví
odborníci z řad soudců, advokátů, notářů, ale i akademiků a měla (u nich) výborný ohlas. Co je však nejdůležitější – splni-

la svůj účel.
Potvrdilo se, že se připravovaný předpis
rekodifikace civilního procesu vydal
špatným směrem, který by nebyl funkční, resp. životaschopný. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek na konferenci slíbil, že
předlohu přizpůsobí názorům odborníků z praxe a legislativní komisi doplní
o některé z nich. Takže zásadní záměr
konference byl splněn - záměr vlády se
dočká změn!

SlOŽeNí ÚSTAVNě-PRáVNíhO VýBORU
V ROce 2019
Předseda:
členové
Miroslav Antl
Jiří Burian
Místopředsedové: Martin Červíček
Miroslav Adámek
Zdeněk Hraba
Michael Canov
Šárka Jelínková
Tomáš Goláň
Radek Sušil
Anna Hubáčková

NáZOR: Od kolika let smí dítě na sociální sítě?
Myšleno samozřejmě v České republice - a bez souhlasu rodičů.
I touto otázkou jsme se zabývali na květnové konferenci
„Právo a děti v kyberprostoru“ uspořádanou naším Ústavně právním výborem ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu (NCBI).

Od 25. května 2018, tedy od účinnosti evropského Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR), smějí v ČR děti na sociální sítě bez dalšího souhlasu až od 16 let. Naše vláda zaspala a na
rozdíl od jiných států EU nevyužila možnosti tuto
problematiku upravit „národním“ zákonem.
Učinila tak až po takřka dvou letech a vládní
návrh zákona navrhuje stanovit způsobilost dítěte pro souhlas se zpracováním osobních údajů
od 15 let. Na naší konferenci se takřka všichni
vystupující přimlouvali za nejnižší možnou věkovou hranici 13 let.
Já coby celoživotní trestní právník vycházím
z věkové hranice trestní odpovědnosti, jež v ČR
začíná dovršením 15. roku věku. Argumentuji přečinem ohrožování výchovy dítěte, který mj. upravuje trestní odpovědnost rodičů a všech, jež zodpovídají za výchovu, resp. „nevýchovu“ dětí (mladších 18 let), a to i při tzv. nevědomé nedbalosti,
kdy postačí pachateli prokázat, že o porušování
zákona „vzhledem k okolnostem a ke svým osobním
poměrům vědět měl a mohl“. Dlouhodobě varujeme před nebezpečími a nástrahami internetu
a vyzýváme k ochraně dětí. Ano, zejména děti je
nutno před „kyber-predátory“ chránit, ale stejně
tak je nutno upozorňovat i na jejich příp. odpovědnost za kriminální chování vůči ostatním.

Moje odpověď
je jasná:
od patnácti let!

Vycházím z věkové
hranice trestní
odpovědnosti,
jež u nás začíná
dovršením
15. roku věku.

Zdroj:
časopis Senát 4/2018
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Odpovědný pohyb na sociálních sítích je věcí
ochrany, ale i odpovědnosti za chování na nich.
I průměrné dítě nejpozději od povinné školní
docházky ví, že nesmí krást, loupit, vraždit, znásilňovat apod., ale málokterý středoškolák ví, co je
tzv. morální podvod (tedy přečin poškození cizích
práv) anebo zločin křivého obvinění (veřejně přístupnou počítačovou sítí) či neoprávněné nakládání s osobními údaji, porušení tajemství dopravovaných zpráv, výroba a jiné nakládání s dětskou
pornografií a desítky dalších...
Ostatně už samo „udělení souhlasu se zpracováním
osobních údajů v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo jemu…“ zní poměrně složitě i pro dospělého. Nechť děti radši sportují a mají
další zájmy s bezprostředním osobním (sociálním)
kontaktem. A nejlepší by bylo je od počítačů
vyhnat. takže moje odpověď na otázku shora
je jasná: od patnácti let!
miroslav antl
předseda Ústavně-právního výboru
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Křížem krážem na cestách po regionu
Během našich cest v roce 2018 jsme navštívili přes 70 akcí
Počasí v roce 2018 lákalo již od květnových dní spíše k vodě, ale my jsme
i horkých letních dnech s naší Pojízdnou senátorskou kanceláří zvládali
výjezdy do regionu na tradiční i nové akce. Jejich podrobný přehled
najdete na poslední straně Senátorského zpravodaje.
Ve výčtu každoročně navštěvovaných
akcí nebudou ani letos chybět akce v našich oblíbených Orlických horách, ať již to
je návštěva Annenské pouti a Horalských
her v Rokytnici v Orlických horách,
Orlického maratonu a Tavení skla dřevem
v Deštném v Orlických horách či chráněných dílen manželů Bukáčkových na
Kopečku v Bartošovicích v Orlických
horách. Po kratší odmlce jsme sledovali
i závody hasičů v rámci Orlicko-Bystřického poháru v Orlickém Záhoří.
Z dalších tradičních akcí v regionu je třeba
zmínit vyhlášení Nejúspěšnějších spor-

tovců Rychnovska v Pelclově divadle
v Rychnově nad Kněžnou, Gulášové slavnosti v Bolehošti, návštěva kamarádů
z DTJ Holice, hasičského tábora v Malé
Záhornici, Dětského dne v Cháborech,
Pivních slavností v Chocni, volejbalových
turnajů v Lupenici a v Česticích nebo fotbalových turnajů přípravek OFS Rychnov
a OFS Pardubice.

ských pěveckých sborů „Bude nás pět“,
sraz rodáků v Nové Vsi u Albrechtic či připomenutí zapomenuté bitvy v Horních
Ředicích. Ve výčtu akcí nemohou chybět
ty hasičské – oslavy 140 let SDH Přepychy,
130 let SDH Lično, 130 let SDH Peklo nad
Zdobnicí, předání hasičského auta ve
Lhotách u Potštejna, soutěž dospělých
(O třebešovského beránka) i malých dětí
(O lhoteckého Soptíka v Kostelecké Lhotě,
okresní kolo hry Plamen v Přepychách).
Pravidelně se účastním i okresních a krajských shromáždění představitelů sborů
dobrovolných hasičů.

V roce 2018 jsme zažili i řadu zajímavých
premiér, ať již to byla Módní show firmy
Odehnal z Doudleb nad Orlicí, charitativní
akce „Vyběhneme s násilím“, festival dět-

Suma sumárum, během našich cest po
regionu jsme v roce 2018 navštívili přes
70 akcí. O některých bych se rád zmínil
trochu podrobněji.

500 malých hasičů v pohybu
Poslední květnový
víkend vyvrcholilo
v Přepychách okresní kolo hry PLAMEN.
40 mládežnických
družstev sbíralo body
za umístění v jednotlivých disciplínách
požárního sportu
a my jsme stihli velké
finále v podobě slavnostního vyhlášení.
Nejprve jsme si ale prošli stanové městečko, které vyrostlo
za hřištěm v pátek a kde spí dvě noci děti i dospělí pod jednou
střechou. A závěrečné vyhlášení výsledků? Více než 500 nastoupených mladých hasičů, přítomnost trenérů, rodičů i starších
kolegů – hasičů, to je opravdu radost sledovat. Pogratuloval
jsem, ale můj obdiv patří všem, které jsem v Přepychách na hřišti
viděl. Pochopil jsem, že tahle „karavana“, která putuje od závodů
k závodům, je parta skvělých lidí. A já jsem rád, že je máme :-)

volejbalové čestice
- Záchrana jednoho turnaje
52. ročník Finále vesnických a zemědělských družstev ve
volejbale se málem
nekonal!
Ministerstvo zemědělství ČR po 51
letech turnaj finančně nepodpořilo, což fakt nechápu. A tak jsem nad turnajem,
který každoročně navštěvujeme, převzal záštitu a zajistil finanční

podporu kraje. Velmi si totiž vážím party organizátorů vedených
Milošem Sršněm, jemuž se ve složité situaci podařilo zajistit účast
9 týmů mužů a 7 družstev žen, což je velký úspěch. Jsem moc
rád, že je turnaj snad zachráněn i pro příští roky. Naši kamarádiorganizátoři mohou s mojí účastí i podporou dál počítat!

s jirkou strachem – beZ obav :-)
Červencové oslavy 140. výročí
založení SDH v Přepychách přineslo nejen zajímavý program zpestřený svěcením zvonu místního
kostela, ale mně přineslo i jedno
nečekané setkání. Na oslavách
jsem se potkal s režisérem a hercem Jirkou Strachem. Mj. jsme
zavzpomínali na fakt povedené
dlouhé pivní setkání před více než třemi lety v malostranském
Lokále – a domluvili se na dalším. Jak jsem již psal v loňském
zpravodaji, náhodná setkání bývají nejlepší :-)

práZdninové loučení v holicích
S letošními prázdninami jsme se rozloučili v Holicích, a to na
Dětském dni s příznačným názvem
„Konec prázdnin v
Holicích“. Na desítky
dětí a rodičů čekala
soutěžní stanoviště, kde děti plnily různé úkoly, nechyběla
taneční vystoupení, jízda na konících, přehlídka domácích
mazlíčků aj. a samozřejmě spousta stánků. Se starostou Holic
Láďou Effenberkem a místostarostou Petrem Bajerem jsme
společně vylosovali a dětem předali řadu krásných cen.

www.miroslavantl.cz
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vyběhli jsme s násilím…!
Teda, teď se vytahuju, resp. chlubím
cizím peřím. Vlastně
ani ne tak cizím, protože Míry Hofmanna
:-) Ten v pátek
4. května odpoledne
za nás dva běžel
závod, který pořádala poradna pro oběti
násilí Adra Nomia
a naše Katedra sociální patologie a sociologie PdF UHK. Já jsem pouze držel „senátorskou záštitu“, běh odstartoval - a pak předal medaile a ceny
vítězům. A Míra nás vzorně reprezentoval, neb na pětikilometrovém okruhu zvítězil ve své kategorii („mladších veteránů“)
a v absolutním pořadí skončil bronzový. Mile mne překvapily
i studentky našeho oborového studia – a oceňuji jejich výkony
běžecké, když ty trestně-právní jsem již měl možnost prověřit
před dvěma lety :-)

přehlídka firmy odehnal
byla parádním ZáŽitkem
Květnová
módní
přehlídka
firmy
Odehnal v rychnovském společenském
centru byla opravdu
parádním zážitkem.
Fakt, že více než 300
vstupenek bylo vyprodáno již tři týdny
před konáním akce,
svědčí o popularitě přehlídek této doudlebské firmy. Jak řekl
moderátor akce Honza Dušek, moje záštita a finanční podpora
módní akce není zcela běžná, ale charitativní rozměr akce
a zápal Jany Benešové a Leoše Stibora mě přesvědčil. A bylo to
skvělé rozhodnutí! Šek na 30 000,-Kč věnovaný domácímu
Hospicu Setkání byl povedenou tečkou za krásným večerem.

ZásluŽná medaile od dobrovolných
hasičů je pro mne vyZnamenáním
V historickém rytířském sále na hradě
Kunětická hora jsem
u příležitosti oslav
100. výročí vzniku
Československa
převzal z rukou starosty OSH Pardubice Bohuslava Cermana
Záslužnou
medaili II. stupně. A protože si dlouhodobě práce hasičů vážím,
neb jsou krom činnosti záchranářské i pilířem kulturního a společenského života obcí – a zejména garantem výchovy a výcviku generace malých hasičů, je medaile od SDH Pardubice pro
mne skutečným vyznamenáním. A tak znělo i moje poděkování za hasičské ocenění mé práce pro ně :-)

byl jsem v pekle!
„Když jsem byl malý,
strašili mne peklem,
později mi kriminálníci peklem vyhrožovali. A před deseti
lety jsem zjistil, že do
Pekla skutečně patřím… To jsme tu byli
poprvé a od té doby
sem rádi jezdíme!“ Tak jsem 1. září zahájil svoji zdravici hasičům
a dalším účastníkům oslav stoletého výročí naší republiky a
slavnostního shromáždění ke 130. výročí založení SDH u
pomníku padlých v Pekle nad Zdobnicí. S velkou úctou a obdivem jsem pak ve sportovním areálu Roští sledoval odpolední
10. hasičské závody seniorů.

bude nás pět aneb jak jsme neZpívali v dešti
Premiérově jsem
navštívil festival dětských pěveckých
sborů „Bude nás
pět“. Nestihl jsem
vystoupení sborů
v Pelclově divadle,
a tak jsem si je zajel
poslechnout
na
Zámek v Potštejně. Vystoupení rychnovských Ptáčat a Kvítku
z Litomyšle byla pro mě krásným zážitkem, paní sbormistryně
Lucka Martinů a Lucka Vavřínová společně s dětmi doslova
uzpívaly zamračené počasí, a tak hodinové vystoupení mohlo
proběhnout v útulném prostředí nádvoří zámku. Festival „Bude
nás pět“ podporujeme z našeho fondu již čtvrtým rokem
a Lucku Martinů jsem ujistil, že tomu bude tak i nadále.

smutná Zpráva Ze Zdelova
Smutná zpráva přišla v dubnu ze Zdelova. Nečekaně nás
opustil hlavní organizátor Zdelovské lávky, starosta obce
Mirek Bozetický. Vedle vzpomínky přikládám i naši společnou
fotku se Štěpánem Škorpilem, který bravurně moderoval
posledních několik ročníků Zdelovské lávky. Jak jistě víte,
v roce 2018 se Zdelovská lávka nekonala z důvodu nedostatku vody v koupališti. Od místních dobrovolných hasičů
i nového starosty Vladislava Pokorného mám příslib, že v roce
2019 lávka bude. Věřím, že se ji podaří zorganizovat, Míra
Bozetický by si to určitě přál.

www.miroslavantl.cz
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Stále bojuji za novou rychnovskou nemocnici

O situaci v rychnovské nemocnici Vás pravidelně
informuji na svých webových stránkách, kde tomuto
tématu věnuji celou samostatnou sekci, a také na
Facebooku - i v elektronickém měsíčníku. S mým asistentem a členem Zastupitelstva města RK Mírou
Hofmannem jsme v pravidelném kontaktu s„nepsaným
šéfem“ rychnovské části Oblastní nemocnice v Náchodě
(ON NA) primářem ARO MUDr. Marcelem Maršíkem.
Od něho jsem měl v průběhu
roku průběžné informace
o přetrvávajícím problému
s personálním obsazením.
Vedle chybějících lékařů je
akutní nedostatek dalšího
zdravotnického personálu. Jak
víte, zásadním problémem
bylo zářijové rozhodnutí ředitelky Ing. Ivany Urešové zrušit
provoz dětského oddělení a
porodnice v N. RK, na což jsem
okamžitě reagoval svoláním
jednání představitelů kraje,
města Rychnova a nemocnice.
Po něm dětská péče v naší
nemocnici zůstala zachována,
a to zejména díky vstřícnému
rozhodnutí atestované pediat-

ričky MUDr. Linhartové.
Ve druhé polovině roku se
však vyostřily vztahy s vedením ON NA, kdy ředitelka a
předsedkyně Představenstva
ON NA Ivana Urešová se svým
náměstkem Pavlem Svobodou vystupňovali psychický
tlak zejména na lékaře nemocnice. Nesmyslné příkazy a úkolování doprovázeli kontrolami,
takže lékařům chyběl klid a čas
na plnění základní povinnosti bezvadně poskytovat zdravotnickou péči pacientům.
Já jsem na tuto situaci opakovaně upozornil hejtmana Štěpána a zejména jeho „zdravotnického“ náměstka Aleše Ca-

bicara. Oběma jsem adresoval
své písemné „senátorské výzvy“
a žádosti k zastavení psychického nátlaku na zdravotnický
personál N. RK - a k nápravě. Až
jsem věc zveřejnil a pojmenoval situaci jako „bossing“, tedy
psychický teror, rozhodlo se
vedení KHK (coby zřizovatel
ON NA) jednat – a mně se tak
(po projednání s lékařským
personálem, vedeným primářem Maršíkem) podařilo v závěru roku prosadit samostatnost rychnovské nemocnice.
Takže od začátku roku 2019 je
novým ředitelem rychnovské
nemocnice Ing. Luboš Mottl.
Na jeho „inauguraci“ mne hejtman Štěpán nepozval a sám

sebe pasoval do role zachránce rychnovské nemocnice,
opojen představou, že bude
senátorem. Tuto roli však
nezvládl, když za celý rok 2018
nevyužil situace, kterou jsme
pro něj a CIRI vyjednali se starostou města RK Janem
Skořepou při své únorové
návštěvě Úřadu vlády, kdy
nám „rukoudáním“ slíbil financování modernizace N. RK pan
premiér Andrej Babiš. Po roce
jsme však zjistili, že za celý rok
jednání bezvýsledně ustrnulo.
A tak jsme se do věci museli
opět vložit se starostou RK
sami. Na prosazení modernizace N. RK (i přes „nekomunikaci“
hejtmana) dále pracujeme…!

Také v roce 2018 jsem byl hrdým členem Katedry sociální
patologie a sociologie Pedagogické fakulty Univerzity
Hradec Králové, kde od roku 1993 přednáším trestní právo.
A tady je naše "státnicová" sestava (zleva): doktor Jiří Kučírek,
já (hrd a pyšen coby člen Katedry), dále doktorka Stanislava
Hoferková, profesor Blahoslav Kraus, docentka Iva Jedličková,
bakalářka Helena Malířová, docent Václav Bělík, magistra
Lucie Špráchalová, doktoři Josef Kasal a Stanislav Pelcák.

Z fondu jsem opět podpřil regionální akce

chcete mít informace
kaŽdý měsíc?

Z Fondu pro rozvoj regionu
jsem i v roce 2018 finančně
podpořil řadu akcí a projektů.
Dlouhodobě podporuji například aktivity rychnovského
Déčka, festival dětských sborů
Bude nás pět, Dětské dny v Cháborech a
Pěčíně, mládežnické soutěže OFS Rychnov a
OFS Pardubice, nad kterými jsem převzal před
7, resp. 5 roky záštitu. Z dalších podpořených
akcí roku 2018 jmenuji například fotbalový turnaj žáků ve Starém hradišti, tradiční Vršovan

Informovat Vás o své práci považuji za důležité. Vedle mých
webových stránek a Facebookového profilu již dva roky vychází
pravidelný elektronický senátorský měsíčník, ve kterém informuji o nejdůležitějších „senátorských“ událostech uplynulého
měsíce. Pokud byste měli o zasílání novinek zájem, stačí zaslat
žádost na e-mailovou adresu
hofmann@miroslavantl.cz.

cup ve Voděradech, soutěž
malých hasičů Lhotecký
Soptík, sraz harmonikářů v
Rokytnici v Orlických horách,
hasičský tábor v Malé Záhornici nebo Běh a pochod přes
Vlčí jámu ve Slatině. Nově jsem podpořil Módní
show firmy Odehnal z Doudleb nad Orlicí a
charitativní běh „Vyběhneme s násilím“.
Jsem rád, že fond, do kterého dodávám přes
sto tisíc ročně, úspěšně funguje již deset let.
A bude tomu tak i v dalších letech!

www.miroslavantl.cz
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Bezpečnost na Rychnovsku? Dobré zprávy!
Dlouhodobě říkám, že vedle stabilizace rychnovské
nemocnice je pro mě jednoznačnou prioritou také
bezpečnost na Rychnovsku. Informace od starosty
města Rychnova nad Kněžnou Ing. Jana Skořepy
a plukovníka JUDr. Zdeňka Hlaváčka, vedoucího
Územního odboru Krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje v Rychnově nad Kněžnou,
jsou za rok 2018 více než pozitivní.

Jen připomenu, že již rok
2017 znamenal stabilizaci
situace, když došlo k navýšení

počtu policistů,
otevření nové
služebny Policie
ČR v Solnici, rozjela se spolupráce s polskými
policisty a došlo
také k navýšení
počtu městských strážníků
v Rychnově. V roce 2017 evidovali policisté na Rychnov-

sku 857 případů trestné činnosti, což byl pokles o 15% oproti
roku 2016.
Jak už jsem řekl, statistiky roku
2018 jsou pozitivní. Na Rychnovsku došlo k poklesu nápadu
trestné činnosti o 17,4% (708
t.č.) oproti roku 2017 (857 t.č.),
přičemž ubylo i trestných činů na
území„Průmyslové zóny Kvasiny“,
a to o 23%. Problémy nejsou ani
s osobami ubytovanými v azylovém centru v Kostelci nad Orlicí,
výrazně se lepší situace v dopravě, a to i díky výborné spolupráci
s polskými policisty, kteří se
umějí razantně vypořádat se
svými spoluobčany (i v našem
regionu :-) ). Také město Rychnov
učinilo další kroky k zvýšení bez-

Projekt euroregionu Glacensis pomůže regionu
Nové rozhledny, turistická informační centra i Jánský most
Úspěšný projekt Euroregionu Glacensis „Českopolská Hřebenovka – východní část“ znamená
investici přes 3 miliony EUR. Hřebenová trasa
z velké části kopíruje hranici a v několika místech
volně přechází do Polska. V projektu se počítá
s vybudováním 11 rozhleden, z toho 8 bude historickým obnovením zaniklých rozhleden či
vyhlídkových míst, pouhé 3 rozhledny jsou na
nových místech, což je dobře. Dále vzniknou dvě
česko-polská turistická informační centra
(Neratov a Nový Hrádek) a bude obnoven
Jánský most v Neratově.

Mé poděkování a gratulace patří zpracovateli
projektu a sekretáři sdružení Jaroslavu Štefkovi a celému EUROREGIONU GLACENSIS
k jejich největšímu úspěchu za 22 let existence. Pro celý region, a tedy i pro můj senátní
obvod číslo 48, jde o velké zviditelnění
a zatraktivnění, které přinese další rozvoj
cestovního ruchu. A to je dobře.
V Orlických horách trávím již deset let celé
letní měsíce, mám zde celou řadu přátel, pravidelně navštěvuji jejich akce a snažím se většinu z nich podporovat i finančně.

pečnosti, ať již to je osvětlení
cyklostezky do Solnice, instalace nového kamerového
systému nebo vybavení městských strážníků dalším novým
vozidlem a radarem pro měření rychlosti.

Znáte soutěž
Železné hasičátko?

Že ne? Ani já jsem ji do
Shromáždění delegátů SDH
pardubického okresu v Černé
za Bory neznal. Jak nás na
shromáždění
informovala
vedoucí Odborné rady mládeže Monika Nováková, jedná se
o novou doplňkovou soutěž
pro nejmenší hasiče a hasičky
od tří do šesti let. V podstatě jde
o vskutku přiléhavě a vtipně
upravené TFA (= Toughest
Firefighter Alive – „Nejtvrdší
hasič přežije“) pro nejmenší.
Fakt super nápad a už se těším,
až vlastní závody hasičátek
v létě uvidím :-)

Pojízdná senátorská kancelář má novou tvář,
aneb jak jsme „plasticky operovali“ ANTLONA
Pohled do rodného listu naší
Pojízdné senátorské kanceláře
zvané "ANTLON" uvádí datum
první registrace 13. 06. 1990.
V polovině června jsme tedy oslavili 28. narozeniny a jako dárek
jsme našemu oslavenci opravili
tvář a vlastně celou hlavu (čti:
kabinu :-)).
Fakt moc děkujeme Romanovi,
Zdenkovi a Karlovi, kteří vše zrealizovali a odvedli skvělou práci…!
Škoda jen, že nemáme na opravu Antlona
celého, utratili bychom tím finance, který-

mi podporujeme regionální akce, a to
samozřejmě nechceme. I tak si myslíme,

www.miroslavantl.cz

že nám Antlon „kosmeticky“
zkrásněl :-) Ostatně i on musí
zůstat fit, oslavit s námi třicátiny,
poté „Kristova léta“ – a dožít se s
námi (ve zdraví a v „autopohodě“)
i „abrahámovin“ :-)
Na viděnou na cestách regionem!
posádka
pojízdné senátorské kanceláře
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Nebyli jsme všude, ale není všem dnům konec
05.01. Výstava „Holice za I. světové války“

11.01. Exkurze studentů Katedry sociální patologie
a sociologie UHK v Senátu
12.01. 8. Galavečer krajského fotbalu v Jičíně
19.01. Křest knihy o obci Mokré
26.01. Krajské shromáždění hasičů Pardubického
kraje v Rokytnu
28.01. Slavnostní zahájení 8. Zimní olympiády dětí
a mládeže ČR v Pardubicích
02.02. Návštěva firmy Odehnal v Doudlebách n.O.
02.02. Nejúspěšnější sportovci Rychnovska 2018
04.02. Orlický maraton

Setkání se členy Rady Pardubického kraje
Premiéra rychnovské pohádky Honza králem
Halový turnaj přípravek v Rychnově n.Kn.
Shromáždění představitelů SDH Rychnovska
Oslava 60. výročí Ústřední hasičské školy SDH
v Bílých Poličanech
01.05. Fotbalový turnaj žáků ve Starém Hradišti
04.05. Charitativní akce „Vyběhneme s násilím“ na UHK
05.05. Módní přehlídka Odehnal pro Hospic Setkání
08.05. Hasičské závody dětí „O lhoteckého Soptíka“
08.05. Výstava kutilů ve Zdelově, vzpomínka
na Míru Bozetického
11.05. Shromáždění představitelů OSH
Královéhradeckého kraje a oslavy ke 100. výročí
vzniku Československa v Bílých Poličanech
12.05. Festival dětských sborů „Bude nás pět“
17.05. Prezentace projektu Euroregionu Glacensis
na polské ambasádě v Praze

20.05.
26.05.
27.05.
02.06.
02.06.
02.06.
09.06.
09.06.

Ústřední kolo ZUŠ ve hře na bicí v Holicích
Vamberecká delegace na návštěvě v Senátu
Okresní kolo mládeže Plamen v Přepychách
Okresní kolo SDH v Křovicích
Sraz rodáků v Nové Vsi u Albrechtic
Oslavy postupu fotbalistů Javornice do I.B třídy
Finále OP mladších přípravek v Doudlebách
Zapomenutá bitva 1758 v Horních Ředicích

10.06.
14.06.
16.06.
16.06.
30.06.
01.07.
01.07.
07.07.

Finále OP starších přípravek v Borohrádku
Zahájení fotbalového Region´s Cupu
Vamberecká delegace na návštěvě v Senátu
Sociálně demokratický Den dětí v Cháborech
Návštěva hasičského táboru v Malé Záhornici
Výročí 100 let republiky v Houdkovicích
Turnaj v malé kopané „Vršovan cup“
Den otevřených dveří chráněných dílen
na Kopečku v Bartošovicích

05.02.
02.02.
02.03.
24.03.
28.04.

Fond Miroslava Antla pro rozvoj regionu, z.s.
Sokolovská 1349,
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 26575574

07.07. Hasičský XI. Orlicko-Bystřický pohár
v Orlickém Záhoří
28.07. Oslavy 140 let SDH Přepychy
28.07. Putování s F. L. Věkem v Dobrušce
28.07. Horalské hry a Anenská pouť v Rokytnici v O.h.
29.07. 20 let po povodni 1998 na Rychnovsku
03.08. Tavení skla dřevem v Deštném v Orlických horách
10.08. Soustředění oddílu Shyn-kyo na Jedlové
11.08. Osmé Gulášové slavnosti v Bolehošti
11.08. Setkání s kamarády z SDH Zdelov
16.08. 44. ročník Memoriálu J. Romportla a V. Málka
PIŠTe NeBO VOlejTe
Regionální senátorská kancelář
Staré náměstí 68,
516 01 Rychnov nad Kněžnou

www.miroslavantl.cz

18.08.
18.08.
18.08.
19.08.
25.08.

Volejbalový turnaj v Lupenici
Valná hromada DTJ Holice
Pivní slavnosti v Pelinách v Chocni
Volejbalový turnaj v Lupenici
52. ročník národního finále vesnických
družstev v Česticích
25.08. Rychnovský jarmark
25.08. 130 let SDH Lično
25.08. Slavnostní předání hasičského auta ve Lhotách
u Potštejna
25.08. Memoriál Václava Ježka v Hradci Králové
30.08. Vystoupení dechového orchestru BaŠaPa
ZUŠ Holice v Senátu
01.09. Oslavy 130 let SDH Peklo nad Zdobnicí
01.09. Dětský den v Holicích
08.09. Setkání Poběžovic a oslavy 125 let
SDH Poběžovice u Holic
11.09. Výstava ZŠ Dobřany v Senátu
15.09. 12. ročník Třebešovského beránka
26.09. Finále poháru OFS RK Kostelec B – Borohrádek
27.09. Den otevřených dveří v novém domě
s pečovatelskou službou v Rychnově
27.09. Křest knihy „Mokerský receptář“ v Mokrém
18.10. Ocenění OSH Pardubice na Kunětické hoře
19.10. Slavnostní otevření atletického stadionu
v Kostelci nad Orlicí
26.10. Oslavy 100 let ČR v Rokytnici v Orlických horách
03.11. Shromáždění delegátů SDH Pardubice
v Černé za Bory
10.11. Shromáždění delegátů OSH
Královéhradeckého kraje v Bílých Poličanech
10.11. Setkání zasloužilých hasičů KSH Pardubického
kraje v Ostřetíně
19.11. Přednáška Stanislava Motla v Dobrušce

01.12. Halový turnaj mladších přípravek OFS Pardubice
02.12. Halový turnaj starších přípravek OFS Pardubice
10.12. Pracovní návštěva Rychnovska
10.12. 22. ročník výstavy betlémů z kraje Orlických hor
Mgr. Miroslav Hofmann
tel. 603 93 88 51
e-mail: hofmann@miroslavantl.cz
facebook: www.facebook.com/miroslavantl/

