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Na trase budoucí dálnice 
už pracují archeologové 

S L O V O  H E J T M A N A T É M A  K R A J E

V místech plánované výstavby dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře začal
před několika dny archeologický průzkum. Jeho provedení je nezbytnou
legislativní podmínkou pro zahájení stavby. První části nové dálnice by se tak
mohly začít stavět v září tohoto roku.

Ředitelství silnic a dálnic jako
investor rozdělilo průzkum

a zemní práce do čtyř samostat-
ných zakázek. Archeologické
práce provádí Archeologické
centrum Olomouc spolu s Uni-
verzitou Hradec Králové. 

„Zahájení průzkumu vítáme,
protože dostavba dálnice D11 je
pro rozvoj území kraje důležitá.
Dopravní situace v mnoha měs-
tech a obcích na plánované trase
je dlouhodobě neudržitelná. Dál-
niční spojení navíc podpoří eko-

Jaro, co přinese?

Tuto otázku si klademe přede-
vším na počátku nadcházející-
ho roku. Co nám tedy přinese
jaro v Královéhradeckém kraji?
Konečně hmatatelně vidíme
pokrok v přípravě dálnice
z Hradce Králové do Jaroměře.
Na profil připravené dálnice již
vyjely bagry a vyrazili archeolo-
gové, prozkoumající historické
lokality. Jistě se můžeme těšit
na nové objevy, které dále roz-
šíří poznání o dějinách našeho
kraje.
Vedle archeologického průzku-
mu nám s jarem začíná přede-
vším turistická sezona jíž je
jistě Královéhradecký kraj zaslí-
ben. Na následujících stránkách
U nás v kraji najdete dostatek
tipů na výlety a akce, které se
u nás konají. 

Krásné jaro!

Srdečně >

Jiří Štěpán

hejtman Královéhradeckého kraje

nomický rozvoj celého regionu.
Bude zajímavé sledovat, jaké
 objevy archeologický průzkum
přinese. Z historického i archeolo-
gického hlediska jsou ty lokality
velice zajímavé, protože osídlení
se rozšiřovalo podél vodních toků
a dálnice povede souběžně s řekou
Labe. Těší mne, že na průzkumu
se podílí Univerzita Hradec Králo-
vé prostřednictvím katedry
archeologie,“ uvedl hejtman Jiří
Štěpán.

Provedení průzkumu a souvi-

sejících zemních prací bylo
vysoutěženo za 789 milionů
korun bez daně a kompletně
hotovo má být za rok. Některá
místa ale výzkumníci prozkou-
mají přednostně, aby na nich
mohli začít pracovat stavbaři.
Úsek Jaroměř–Smiřice by podle
odhadů mohl být zprovozněn
v roce 2020. V celé délce by se
měli řidiči po dálnici projet
v roce 2025, kdy stavba propojí
Prahu s Polskem.

… více čtěte na str. 3. >

▲ Královéhradecký kraj se v dubnu zapojil do kampaně „Česko svítí modře“, která má za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o problematice autismu. Symbolicky
jsme kampaň podpořili nasvícením budovy krajského úřadu Regiocentra Nový pivovar namodro.
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Nová hyperbarická komora

Kraj pořídí novou hyperbaric-
kou komoru pro rehabilitační
ústav v Hostinném. Pacien-
tům bude pomáhat při otra-
vách oxidem uhelnatým či při
popáleninách. Celý projekt by
měl stát 15 milionů korun. >

Zlatý erb 2017

Soutěž Zlatý erb zná vítěze
letošního ročníku. V Králové-
hradeckém kraji se nejlépe
umístila města Rychnov nad
Kněžnou, Náchod a Jičín.
Nejlepší obecní web mají Lov-
čice následované obcemi
Nepolisy a Podbřezí. Nejlepší
elektronické služby poskytu-
je Hradec Králové, jehož
„Otevřená data“ v následném
republikovém kole obsadila
třetí místo. V krajském kole
se za Hradcem umístily služ-
by Jičína a Dobrušky. Zvláštní
cenu za nejlepší turistickou
prezentaci regionu, která byla
vybírána až v celostátní kole,
získal se svým turistickým
portálem Královéhradecký
kraj. >

Železniční memorandum

Z Hradce do Pardubic by měly
vlaky jezdit rychlostí
160 km/h. Taková je alespoň
vize železničního memoran-
da, které podepsali hejtmani
obou krajů i primátoři kraj-
ských měst. >

Stavba roku Královéhradeckého

kraje vyhlášena

Vyhlášen byl další ročník sou-
těže Stavba roku Královéhra-
deckého kraje. Majitelé či
autoři zajímavých stavebních
děl je mohou přihlašovat až
do 28. června na sekretariátu
soutěže. Všechny podrobnos-
ti jsou uvedeny na webu
www.ckait.cz,
www.sps.cz nebo na webu
Královéhradeckého kraje. >

Kraj je více transparentní

Královéhradecký kraj chce
být více otevřený, zřídil proto
transparentní účet. Jsou zde
vidět všechny příchozí
i odchozí platby na konkrétní
účty. Prolink najdete i na
hlavní webové stránce kraje
v sekci DŮLEŽITÉ. >

Stávka řidičů se kraje nedotkla

Vedení kraje se s dopravci
a odbory dohodlo. Na platy
řidičů pošle 50 milionů
korun. >

K R Á T C E  Z  K R A J EZastupitelstvo poprvé v překladu
Jednání krajského zastu-
pitelstva bylo vůbec
poprvé tlumočeno do
českého znakového jazy-
ka. Pilotní projekt
odzkoušeli krajští zastupi-
telé koncem března, kdy
celé jednání překládaly
dvě tlumočnice. Kraj tak
zpřístupnil jednání sku-
tečně všem, a to i neslyší-
cím občanům. 

„Tlumočením jednání krajské-
ho zastupitelstva pro neslyšící

zpřístupňujeme jednání skutečně
všem spoluobčanům, ať už mají

jakýkoliv handicap,“ uvedla ná 
městkyně hejtmana zodpovědná
za školství Martina Berdychová,
která projekt iniciovala. Překlad
se promítá i do online vysílané-
ho záznamu jednání, takže není
jen pro pří tomné v sále, ale i pro
osoby, které jednání sledují přes
internet. Novinku přivítal
místopřed seda Národní rady

pro osoby se zdravotním posti-
žením a člen krajského zastupi-
telstva Jiří Morávek. „Je to velice
dobrá věc, všichni zdravotně
postižení občané by měli mít
možnost zúčastňovat se jednání
zastupitelstva," řekl Morávek.
Neví o žádném jiném úřadu,
který by tlumočení zajišťoval.
„Je to taková pěkná vlaštovka
a já si myslím, že se to ujme
a mělo by se to prosadit také
v ostatních krajích,“ řekl Morá-
vek. Tlumočení do českého zna-
kového jazyka je již zavedeno ve
výboru zastupitelstva pro
výchovu, vzdělávání a zaměst -
nanost, jehož jeden člen je
neslyšící. (khk, čtk) >

Z více než sedmi desítek
zdravotnických škol zvítě-
zila Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední
zdravotnická škola
v Hradci Králové v soutěži
Nejlepší zdravotnická ško-
la roku 2016. Ocenění pře-
vzali 28. března zástupci
školy na galavečeru Sestra
roku v pražském Hudeb-
ním divadle Karlín.

„Je to pro nás velká pocta.
Nestává se totiž každý den,

aby vás porota vybrala z více než
70 zdravotnických škol v České
republice. Vnímám to jako oce-
nění všech aktérů školního dění:
pedagogů a ostatních zaměst -
nanců, žáků a studentů,“
komentovala úspěch hradecké
„zdrávky“ její ředitelka Soňa
Lamichová.

Hodnotícími kritérii soutěže
byla kromě kvality webových
stránek také technická vyspě-
lost školy, práce se sociálními

sítěmi, výuka cizích jazyků či
úroveň a dostupnost školního
zpravodaje. Porotu soutěže ale
hradecká škola zaujala zejména
důrazem na odborné stáže stu-
dentů, aktivní elektronickou
kronikou a účastí školy v evrop-
ském projektu „Seek and find
nature“, který se zaměřuje na
ekologickou rozmanitost a závi-
slost lidí na přírodě a přírodních
zdrojích v různých částech
Evropy. >

Hradecká „zdrávka“ je nejlepší zdravotnickou školou
v České republice

Předběžný účet za zimní
údržbu krajských silnic se
zatím vyšplhal na částku
173,8 milionu korun. Ten-
to údaj se ještě může mír-
ně změnit, protože
silničáři dosud nevyčíslili
všechny náklady a není
vyloučeno, že rozmary
počasí si především v hor-
ských oblastech ještě dal-
ší zásah posypových vozů
vyžádají. Po třech mírněj-
ších zimách se nicméně
náklady přiblížily normá-
lu. Bilance posypových
dnů se zastavila na 
čísle 98.

„Naši silničáři odvedli
navzdory mnoha složitým

situacím profesionální práci.
Účet za zimní údržbu přesáhl
částku 173 milionů korun.

Původně jsme přitom měli na
tuto sezonu vyčleněno přibližně
165 milionů. V krajském rozpoč-
tu ale máme dostatek prostřed-
ků na úhradu všech závazků
spojených se zimní údržbou i na
odstranění všech zimních škod
na vozovkách,“ ubezpečil první
náměstek hejtmana Martin Čer-
víček, který je odpovědný za
oblast dopravy a silničního
hospodářství.

K tomu, že náklady nejsou
vyšší, přispěl především jarní
charakter měsíce března, kdy
silničáři zaznamenali pouze
sedm posypových dnů. Napří-

klad v Hradci Králové ale nemu-
sely sypače vyjíždět ani jednou.
Březnové náklady na zimní
údržbu tak byly se zhruba šesti
miliony v meziročním srovnání
jedny z vůbec nejnižších.

Oproti tomu v předešlém
měsíci nebyla nouze o extrémní
situace. Ledovku z počátku úno-
ra vystřídalo od půlky měsíce
oteplení. Tání sněhové pokrýv-
ky v kombinaci s deštěm násled-
ně způsobilo dočasné uzavření
zaplavených silnic v Krňovicích
a Vysoké nad Labem. Dne
24. února navíc zasáhla Králové-
hradecký kraj tlaková níže Tho-
mas, která vyvracela stromy,
lámala větve a komplikovala na
mnoha místech dopravu.

Typickým zimním měsícem
tak zůstává leden, kdy se na
údržbu silnic spotřebovalo
téměř deset tisíc tun soli. Led-
nové počasí se také postaralo
o rovnou polovinu nákladů na
celou sezonu 2016/2017. >

Zima na krajských silnicích stála přes 170 milionů korun
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Budoucnost přístavby laboratoří
v královédvorské nemocnici se otevřela
Přístavbu prvního patra
laboratoří Městské
nemocnice Dvůr Králové
nad Labem, respektive její
hrubou stavbu, která by
měla do budoucna sloužit
pro operační sály, projed-
nala Rada Královéhradec-
kého kraje. Otázka
přístavby, která by si vyžá-
dala další krajskou investi-
ci ve výši cca 25 milionů
korun, je ovšem stále ote-
vřená. Náměstek hejtma-
na Aleš Cabicar je nyní

pověřen projednáním
projektu se všemi dotče-
nými subjekty. 

„Rada projednala možnosti
provedení stavebních příprav

pro přístavbu operačních sálů
královédvorské nemocnice.
Náklady na tuto přístavbu, a to
jen na hrubou stavbu, by se pohy-
bovaly kolem 25 milionů korun
bez DPH. Kompletní nástavba by
pak podle projektu kraj vyšla na
65,5 milionu korun bez DPH,“
informoval náměstek hejtmana
Aleš Cabicar odpovědný za zdra-
votnictví.

Výstavba laboratoří Městské

nemocnice Dvůr Králové začala
v březnu 2015, dokončení sou-
časné stavby se předpokládá na
konec dubna 2017. V interiéru je
nyní ještě potřeba dodělat
podlahy a vymalovat. Ve ven-
kovních prostorech byly prove-
deny terénní úpravy a byly
vystavěny chodníky. O dalším
postupu rozhodne nejprve kraj-
ská rada, ale poslední slovo
bude mít krajské zastupitelstvo.

Nyní bude probíhat jednání
o budoucnosti umístění operač-
ních sálů ve dvorské nemocnici
a variantě přístavby. „Byl jsem
pověřen radou k jednání se sub-
jekty, kterých se věc dotýká. Ať

už je to přímo nemocnice, Zdra-
votnický holding, zdravotní
výbor zastupitelstva, město Dvůr
Králové nad Labem, popřípadě
zdravotní pojišťovny,“ upřesnil
náměstek hejtmana Cabicar.
„Věřím, že radě kraje, potažmo
zastupitelstvu navrhnu smys-
luplné řešení, které bude přijatel-
né jak finančně pro krajský
rozpočet, tak i zohlední struktu-
ru poskytované péče s výhledem
do dalších let a zajistí Městské
nemocnici ve Dvoře Králové nad
Labem, jejímu personálu i obča-
nům Dvora Králové a okolí záze-
mí moderního nemocničního
zařízení,“ dodal. >

V květnu rozdělí kraj 20 milionů korun kotlíkových dotací 
na obnovitelné zdroje energie 
Poslední výzvou na 20
milionů korun na obnovi-
telné zdroje energie končí
první vlna kotlíkových
dotací v Královéhradec-
kém kraji. Výzva bude
spuštěna začátkem května
2017 a obyvatelé kraje v ní
mohou žádat výhradně
o dotace na kotle spalující
biomasu nebo na tepelná
čerpadla. Maximální výše

dotace je 127 500 Kč. Ani
tentokrát nehrozí při sběru
žádostí fronty, o dotace se
bude žádat elektronickou
formou. 

Prostředky ve výši 20 milionů
korun, které se budou nyní

rozdělovat, mohou být použity
výhradně na obnovitelné zdroje
energie – kotel spalující bioma-
su nebo tepelné čerpadlo. „Jed-
ná se o poslední přerozdělení
peněz z první vlny kotlíkových

dotací, kterou tímto uzavřeme
a ve které bylo včetně této
poslední výzvy k dispozici dohro-
mady 220 milionů korun. Další
vlna bude vyhlášena na podzim

už za zcela jiných podmínek, kte-
ré budou upřesněny,“ řekl kraj-
ský radní pro regionální rozvoj,
evropské granty a dotace Pavel
Hečko. 

Nejdůležitější termín pro
všechny zájemce o dotaci bude
2. květen 2017 – 8.00, kdy se
může v elektronickém systému
DOTIS žádat o přidělení pořado-
vého čísla. Podrobné informace
naleznete na www.kr-kralove-
hradecky.cz v sekci KOTLÍKOVÉ
DOTACE. >

▲ Už žádné fronty! O kotlíkové dotace se žádá
elektronicky. 

Na trase budoucí dálnice pracují archeologové 
Pokračování ze str. 1

„To, že archeologové zdržují
stavby, je taková pověra. Věřím,
že průzkum stihneme v termínu,“
uvedl vedoucí archeologického

výzkumu doc. PhDr. Radomír
Tichý, Ph.D. z Katedry archeolo-
gie Univerzity Hradec Králové.

Archeologický průzkum v tra-
se dálnice D11 je největší akcí

svého druhu u nás. Vědci odha-
dují, že během něj mohou nalézt
stopy lidského osídlení od stře-
dověku až do doby kamenné,
nejdéle však z doby před sedmi

tisíci lety. Práce začínají detekto-
rovým průzkumem a geofyzikál-
ním měřením. Následovat bude
sejmutí skrývky těžkou techni-
kou. >

Alena Hanušová se těší na domácí prostředí v Hradci Králové
Okamžik, kdy zraky spor-
tovních fanoušků nejen
z České republiky budou
směřovat do středu staré-
ho kontinentu a zaostřo-
vat především na Hradec
Králové a Prahu, se blíží
mílovými kroky. Už 16.
června v obou českých
městech vypukne FIBA
Mistrovství Evropy v bas-
ketbalu žen 2017. A chy-

bět nebudou ani české Lvi-
ce a partnerem celé akce
je i Královéhradecký kraj.

Český národní tým odehraje
své zápasy v základní skupi-

ně proti Ukrajině (16. 6.), Maďar-
sku (17. 6.) a Španělsku (19. 6.)
před královéhradeckým publi-
kem na zimním stadionu. „Jsem
nadšená, že se letošní Eurobasket
bude hrát na domácí půdě a bude
pro mě čest hrát za národní tým.
Jsem ráda i za los, protože to
vypadá, že bychom mohly mít

slušnou šanci postoupit dál. Na
druhou stranu víme, že každý
zápas bude důležitý a nečeká nás
nic jednoduchého. Budeme muset

o výhry bojovat, ale nevzdáme se
a věřím, že nějaké získáme,“
zamýšlí se pivotka národního
týmu Alena Hanušová.

Především utkání proti Španěl-
sku slibuje velmi atraktivní podí-
vanou a srovnání. Španělky totiž
jako medailistky z minulého šam-
pionátu i Olympijských her v Riu
budou opět patřit mezi nejžhavěj-
ší favoritky na evropský trůn.

Více informací o šampionátu
najdete na webu fiba.com nebo
na webu České basketbalové
federace. www.cbf.cz. >

▲ Foto: archiv ČBU
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Gastro Hradec 2017

▲ V Hradci Králové v březnu proběhl 22. ročník mezinárodní přehlídky kuchařů a cukrářů Gastro Hradec.
Blýskli se i studenti našich středních škol – konkrétně tento dort je z dílny cukrářů ze SŠ gastronomie
a služeb z Nové Paky.

▲ Loutkářská maringotka, společné dílo Královéhradeckého a Pardubického kraje, bourá veletrhy ces-
tovního ruchu nejen v České republice.

Loutkářská maringotka

Vlajka pro Tibet

▲ Letos se Královéhradecký kraj podruhé v historii oficiálně zapojil do kampaně Vlajka pro Tibet. 

Návštěva prezidenta republiky
v Královéhradeckém kraji

▲ Prezident Miloš Zeman se na své únorové návštěvě Královéhradeckého kraje setkal s obyvateli
Rudníku – Vesnicí Královéhradeckého kraje roku 2016, od kterých dostal darem zvoničku.

Snow jam 2017

▲ Desátý ročník hudebního a snowboardového festivalu Snow Jam se koncem března odehrál ve Špind-
lerově Mlýně. Mimo jiné se zde jelo finále světového poháru v disciplíně slopestyle!
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Vize cyklostezky mezi Náchodem a Jaroměří
se stává skutečností. Část trasy vedoucí kolem
Rozkoše je hotová
Jeden z prvních dokonče-
ných úseků realizované
Kladské stezky, která by
v budoucnu měla z hledis-
ka cyklodopravy propojit
Náchod a Jaroměř, je
dokončen. Na vybudování
trasy vedoucí kolem auto-
kempu a nádrže Rozkoš se
finančně podílel i Králové-
hradecký kraj.

„Královéhradecký kraj podpo-
ruje dálkovou cykloturistiku

prostřednictvím dlouhodobé nad-
regionální strategie, jejímž cílem
je rozvíjet cykloturistiku
v rámci regionu i mimo něj. Naší
vizí je propojená a bezpečná síť
cyklotras, kterou budou moci

využít celé rodiny, ať z České repu-
bliky, či zahraničí,“ uvedl radní
Pavel Hečko, v jehož gesci je
oblast regionálního rozvoje,
evropských grantů, dotací a ces-
tovního ruchu.

V loňském roce byly dokonče-
ny hned dva úseky spadající do
katastru České Skalice – cyklo -
stezka vedoucí od vojenského
hřbitova do Zlíče, která je vhod-
ná i pro pěší a jejíž realizace
výrazně přispěla ke zvýšení bez-
pečnosti v místní dopravě, a již
zmíněná trasa vedoucí od centra
kolem autokempu a vodní ná -
drže Rozkoš. Na oba projekty kraj
přispěl téměř 4 miliony korun.

Kraj se finančně podílel i na
zhotovení projektové dokumen-
tace „Okruh Ratibořice“. Trasa
této cyklostezky bude navazovat

na Kladskou stezku a povede
blízkým okolím Babiččina údolí
a Ratibořic.

Investice do budoucnosti
Královéhradecký kraj v loň-

ském roce vynaložil více jak 15
milionů korun na rozvoj a budo-
vání cyklostezek. Význam těchto
investic potvrdil nedávný úspěch
Labské stezky, která se na
německém veletrhu cestovního
ruchu ITB Berlín 2017 stala nej-
oblíbenější cyklostezkou
v Německu. 

Cykloturistika do regionu kaž-
doročně přivede tisíce turistů,
pro které je například Labská
stezka díky kombinování měst-
ské turistiky a kvalitního marke-
tingu zajímavým cílem pro letní
dovolenou. >

Krajská veřejná doprava vychází vstříc cestujícím
Jaro přináší do autobuso-
vých jízdních řádů řadu
novinek. Nové sobotní
spoje jezdí z Jaroměře do
Velichovek. Novinkou je
i zavedení přímých spojů
z Hradce Králové do Pra-
chovských skal, Sobotky
a na hrad Kost o víkendech
v období od dubna do říj-
na 2017. Lepší spojení je
také do Krkonoš.

„Pravidelné změny jízdních
řádů jsou reakcí na požadavky

obcí i cestujících. Krajský odbor
dopravy žádosti eviduje a na
základě této zpětné vazby někde
autobusové linky posílí, někde
naopak upraví časy odjezdů tak,

aby doprava vyhovovala a nava-
zovala pro potřeby co nejvíce ces-
tujících,“ uvedl první náměstek
hejtmana Martin Červíček, zod-
povědný za dopravu.

Nové autobusové spoje do Láz-
ní Velichovky jezdí na základě
poptávky provozovatele tamního
lázeňského areálu a obce Veli-
chovky. Autobusy jezdí od želez-
niční stanice v Jaroměři přes
Tanex, kolem nemocnice do Veli-
chovek a zpět. Spoje jedou
v sobotu z Jaroměře v 9.46, 13.46
a 17.46 a zpět z Velichovek
v 10.00, 14.00 a 18.00. Na tyto
spoje navazuje u železniční sta-
nice spoj do Hradce Králové přes
Josefov a Černilov. Tyto spoje do
Velichovek mají rovněž přípoje
v Jaroměři od vlaků z Pardubic
a Trutnova.

Další novinkou v jízdních
řádech je zavedení přímých spojů
z Hradce Králové do Prachov-
ských skal, Sobotky a na hrad Kost
o víkendech. Tyto spoje vyjedou
poprvé 29. 4. a vozit cestující
budou až do 1. 10. Z Hradce Králo-
vé je možné v sobotu i neděli
využít spoj v 7.28. Spojení zpět je
zajištěno od hradu Kost ve 12.20
(soboty i neděle) a 16.20 (v sobotu
přímý spoj, v neděli s přestupem
v Jičíně), ze Sobotky v 12.33 (sobo-
ty i neděle) a 16.33 (v sobotu přímý
spoj, v neděli s přestupem v Jičí-
ně), ze zastávky Holín, Prachov,
Český ráj v 12.58 (soboty i neděle)
a 16.58 (v sobotu přímý spoj,
v neděli s přestupem v Jičíně).

Lepší spojení mohou využít
rovněž návštěvníci Krkonoš.
O sobotách jezdí nový spoj v 17.45

z Vrchlabí a v 18.20 ze Špindlero-
va Mlýna až do Dvora Králové
nad Labem, žel. st., kde má přípoj
na rychlíky směr Liberec a Pardu-
bice (přes Hradec Králové).

Ranní spoje v 5.04 a 6.04 ze
Špindlerova Mlýna do Vrchlabí
budou po dohodě s dopravcem
vedeny přímo do Prahy (přes Jičín
a N. Paku). Spoj v 7.05 ze Špindle-
rova Mlýna do Vrchlabí bude na
základě požadavku cestujících
veden ve Vrchlabí okolo gymná-
zia (zastávka „u pivovaru“).

Již od prosince je také možné
využít sobotního spoje, který
vyráží v 8.50 z Hradce Králové do
Špindlerova Mlýna a zpět se vrací
v 17 hodin. Na jeho trase se
nachází řada turisticky zajíma-
vých míst jako zoo nebo přehra-
da Les Království. >

Nový design krajského turistického webu
V novém kabátě jsou od
ledna webové stránky kraj-
ského turistického portálu 
www.hkregion.cz. V rámci
soutěže Zlatý erb zvítězil
Královéhradecký kraj
v kategorii turistických
portálů regionů.

Na stránkách je k dispozici
ucelený kompletní přehled

krajské turistické nabídky se
vším, co k ní patří. Na webu
zájemci najdou například tipy
na pěší i cyklovýlety, tipy na
ubytování, kalendář akcí a mno-
hé další. Královéhradecký kraj
za tyto stránky získal také cenu 
Zlatý erb za nejlepší turistickou
prezentaci na webu pro regiony!
Objevte s námi 
Královéhradecký kraj 
a navštivte www.hkregion.cz. >
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Neslučitelnost mandátů do budoucna?
Mějme jasno jednou provždy 

Na problema-
tiku neslučitel-
nosti funkcí zde
bylo několik
právních názorů.
Z mého pohledu
je to především
odpovědnost

každého kandidáta do zastupitel-
stva, řídit se platnými zákony. Aby
nedocházelo k účelovým výkla-
dům, ať už volebního nebo služeb-
ního zákona, chceme využít
našeho práva zákonodárné inicia-
tivy, aby bylo jednou pro vždy
mezi různými výklady jasno. Roz-
hodl jsem se, že jako Královéhra-
decký kraj využijeme svého práva,
a navrhneme zákonodárnou inicia-
tivu, která jasně neslučitelnost
funkcí popíše. Nerad bych se
dočkal chvíle, kdy budou některá

z hlasování kterýchkoliv krajských
zastupitelstev zpochybněna
z důvodu, že byl členem někdo,
kdo mandát již vykonávat neměl. 

V tuto chvíli se řeší konkrétní
podoba návrhu, kterou budeme
chtít jako kraj pomoci vyjasnit
nesrovnalosti, které doposud nik-
do z pohledu legislativy neřešil.
Měla by navrhovat jednoznačné
řešení doposud nezodpovězených
sporných otázek, především pak
váhu mezi volebním a služebním
zákonem. Zákonodárná iniciativa
je dlouhodobější proces a vzhle-
dem k blížícímu se konci volební-
ho období současné Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR předpo-
kládám předání iniciativy až nově
složené dolní komoře. 
PhDr. Jiří ŠTĚPÁN, Ph.D., 

ČSSD, hejtman Královéhradeckého kraje

Informace z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje:
KRAJSKÝ ÚŘAD – PŘÁTELSKÉ MÍSTO: DOMLUVTE SI SCHŮZKU I MIMO ÚŘEDNÍ HODINY

Řešíte klasické dilema: potřebuji si zařídit něco na úřadě, ale nestíhám úřední hodiny kvůli vlastní pracovní době? Krajský úřad Králové-
hradeckého kraje nabízí možnost vyřešit si úřední věci i mimo úřední hodiny, domluvit si jednání s konkrétním úředníkem i mimo běžnou
provozní dobu.

Nabízíme tuto službu na webu, občané si domluví schůzku  prostřednictvím oddělení informační centrum – tel. 495 817 842 nebo
495 817 843. 

Můžete se tak dohodnout na brzkém ranním či odpoledním termínu, který oběma stranám vyhoví lépe. 

ABSOLVENTI, ZAMĚSTNEJTE SE!
Královéhradecký kraj ve spolupráci s dalšími partnery realizuje od 1. 2. 2017 projekt Zaměstnaný absolvent. Cílem projektu je zvýšení

zaměstnatelnosti absolventů středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji. 
Hlavní aktivitou projektu je realizace odborných praxí absolventů ve firmách v našem kraji v letních měsících roku 2017 a 2018. 

Více informací o projektu a možnosti zapojení se naleznete na www.cirihk.cz/zamestnany-absolvent. >

Finance kraje – hlavní úkoly
Celková dobrá

hospodářská
situace se promí-
tá i do hospoda-
ření kraje. Vyšší
výběr daní zna-
mená zvýšení
příjmů krajského

rozpočtu. Neplánované příjmy
využíváme na úhradu starších dlu-
hů u bank. 

Nový úvěr připadá do úvahy
snad jen v případě krajské investi-
ce číslo 1, tedy modernizace
náchodské nemocnice. Z hlediska
významnosti a rozpočtové důleži-
tosti jsou na dalších místech pro-
jekty s podporou EU, silnice,
nemocnice a školy.

Máme za to, že kladné dopady do
hospodaření kraje může mít i ote-
vření všech informací týkajících se
peněžních toků v rámci kraje. Od
11. ledna 2017 je účet kraje tzv. tran-

sparentní. Každý ho na jde na webo-
vé stránce Komerční banky 
www.kr-kralovehradecky.cz/ucet/.

Od 1. ledna 2017 pracuje jednot-
ný ekonomický systém (hlavně
účetní) ve všech organizacích kra-
je. Výsledky hospodaření budou
nyní srovnatelné a rychle dostup-
né. Široké diskuze o potřebě větší
otevřenosti činnosti kraje a jeho
výstupů dávají vzniknout komisi
rady kraje pro otevřenost. Ta by
měla vytvořit prostor pro „zhmot-
nění“ všech myšlenek větší tran-
sparentnosti. Od začátku roku se
pracuje na reformě (nejde o revo-
luci) dotačního systému tak, aby
kraj od 1. ledna 2018 poskytoval
dotace na základě sice jednoduš-
ších, ale striktních pravidel.

JUDr. Ing. Rudolf COGAN, Ph.D.,

Starostové a VÝCHODOČEŠI, 
krajský radní pro finance

www.cirihk.cz/zamestnany-absolvent

Registrace na:

CO NABÍZÍME:
• získání prvních pracovních zkušeností a návyků
• odbornou praxi v rozsahu 150-300 hodin ve firmách v Královéhradeckém kraji
• finanční ohodnocení Vaší práce 
• odborné vzdělávání - orientace na trhu práce
• seznámení s potenciálním zaměstnavatelem

Například nabízíme profese:
pomocný konstruktér, 
asistent vedoucího výroby, 
stavební mistr, nákupčí, 
pracovník v sociálních 
službách (pečovatelka), 
personalista, plánovač, 
dispečer výroby, technik, 
účetní, cukrář, grafik 
a řadu dalších.

Evropská unie
Evropský sociální fond

Projekt, který zvýší 

zaměstnatelnost absolventů 

středních a vyšších 

odborných škol 

v Královéhradeckém 

kraji.

HLEDÁŠ ZAJÍMAVOU PRÁCI?
MÁŠ CHUŤ VYZKOUŠET SI URČITOU 
PROFESI?
KONTAKTUJ NÁS!

Pro zájemce z řad absolventů 
Ing. Klára Kolaciová 

kolaciova@komora-khk.cz
Pro zájemce z řad poskytovatelů praxí 

Ing. Erika Javůrková 
javurkova@komora-khk.cz
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Velký potenciál pro cestovní ruch
i kongresovou turistiku 

Královéhra-
decký kraj nabízí
výborné pod-
mínky, kvalitní
služby, bezpečí,
nevšední přírod-
ní scenerie i zá -
koutí, zajímavou

historií opředená místa, celou řadu
významných kulturních památek.
Má výhodnou polohu a je hojně
navštěvován. Přesto skýtá ještě
velký, dosud nevyužitý, potenciál
pro další rozvoj cestovního ruchu,
jakož i kongresové a motivační
turistiky. I přes jisté rezervy lze
jeho metropoli již dnes nazvat kon-
gresovým městem, a to hlavně
díky velkokapacitním sálům a uby-
tovacím kapacitám. Jen Kongreso-
vé centrum ALDIS v březnu hostilo
veletrh Infotour a cykloturistika
i mezinárodní soutěžní přehlídku

kuchařského umění Gastro Hradec,
v dubnu konferenci ISSS/V4DIS
Internet ve státní správě a samo-
správě, jednu z nejvýznamnějších
svého druhu ve střední a východní
Evropě. Ve městě pod Bílou věží,
v Krkonoších i jinde v kraji se koná
celá řada dalších kongresů, konfe-
rencí, vzdělávacích akcí. Zájem je
zejména o pořádání menších
a středních akcí, např. firemních
školení, seminářů, teambuildingů
v netradičních a atraktivních pro-
středích. Podporu této oblasti má
na starost kancelář zřízená Králo-
véhradeckým krajem a městem
Hradec Králové, na kterou se mo -
hou obracet pořadatelé akcí
i poskytovatelé služeb: Hradec 
Králové Region  Convention Bureau, 
(www.micehkregion.com). 
Ing. Anna MACLOVÁ, 

Koalice pro Královéhradecký kraj

Autobusovou
veřejnou linko-
vou dopravu na
základě platných
uzavřených smluv
v Královéhradec-
kém kraji zajišťu-
je dvanáct doprav-

ních firem v rozsahu cca 18,5 milio-
nu kilometrů dosud v hodnotě 
cca 300 milionů korun. Přesto na
přelomu roku se díky vládnímu
nařízení o zvýšení platu řidičů náš
kraj společně s dopravci ocitl ve vel-
mi nepříjemné situaci, jak naplnit
očekávání řidičů, když v mnoha
ohledech vládní deklarace přidání
na platech řidičů autobusů zůstala
jen v oblasti teorie.

Proto považuji po více než třech
měsících jednání uzavřenou doho-
du mezi krajem a dopravci o úhradě
vícenákladů související s příplatky
za ztížené pracovní prostředí, více-
nákladů spojených s odměnou za 
dobu čekání mezi spoji a vícenákladů
spojených s odměňováním zaměst -
nanců v celkové výši 50 milionů ko -
run za jediné možné řešení vzniklé

situace. Uzavřené dodatky k součas-
ným smlouvám jsou pro všechny
dopravní firmy stejné a zaručují, že
námi poskytnuté finanční prostřed-
ky bu dou použity výhradně na
mzdy řidičů. Pevně tomu věřím,
neboť každou korunu zvýšených
náhrad do platů řidičů budou
dopravci dokladovat a teprve poté
bude kraj průběžně doplácet finanč-
ní prostředky ve smyslu uzavřených
smluv.

Zmíněná schválená dohoda a zá -
roveň zveřejnění notifikace podle
evropského práva vytváří zhruba
roční prostor na to, abychom připra-
vili kvalitní zadávací dokumentaci
pro vyhlášení veřejné zakázky na
za jištění autobusové dopravy v kraji
v následujících 10 letech. Transpa-
rentní a odborně připravený tendr je
podle mého názoru jediným logic -
kým a systémovým řešením veřejné
autobusové dopravy a nikoliv ne -
pro myšlené zásahy vlády do smluv-
ních vztahů mezi kraji a dopravci.
Mgr. Martin ČERVÍČEK,

ODS, první náměstek hejtmana 
odpovědný za dopravu

Co má na starosti sociální výbor?

Především je
pro výbor důle-
žitá kontrola 
sítě podporova-
ných poskytova-
telů sociálních
služeb. S tím
souvisí i spolu-

rozhodování o výši vyrovnávací
platby přidělované z prostředků
přidělených kraji MPSV nebo z vla-
stního krajského rozpočtu. Vědo-
mě uvádím spolurozhodování,
protože na stanovení výše se podí-
lí několik orgánů. V první řadě se
jedná o odbor sociálních věcí,
následně je návrh odboru projed-
nán komisí rady pro plánování
a financování sociálních služeb,
kde jsou zastoupeny všechny obce
s rozšířenou působností kraje.
Výsledný materiál dostávají k pro-
jednání členové výboru. Přestože
se na první pohled zdá projedná-
vání složité, konečný efekt je pří-
nosný pro všechny organizace
a vzhledem k tomu, že se aktuali-
zace provádí dvakrát ročně, 
je kraj schopen reagovat i na pří-

padné mimořádné potřeby a změ-
ny.

Další důležitou součástí života
kraje je sociálně právní ochrana
dětí. Rozhodovací právo je na stra-
ně odboru, ale výbor je pravidelně
informován o výsledcích práce,
zvláště v oblasti pěstounské péče,
kde nás zajímá především získává-
ní dlouhodobých pěstounů. 

Budu rád, když nově zvolený
výbor naváže na práci svých před-
chůdců a bude důsledně kontrolo-
vat realizaci všech úkolů, které se
podařilo připravit v minulém
volebním období, zvláště v pří-
spěvkových organizacích kraje.
Hodně důležitá bude spolupráce
kraje s městy, která řeší problema-
tiku péče o seniory vlastními sila-
mi. 

Na závěr bych chtěl poděkovat
pracovníkům odboru sociálních
věcí za dosavadní práci a novým
členům sociálního výboru přeji
k zvládnutí této náročné proble-
matiky hodně sil.
PaedDr. Josef LUKÁŠEK, 

KSČM

Krajští zastupi-
telé Miroslav
Matějka (SPO)
a Jiří Morávek
(zvolen za SPD)
se setkali
s panem prezi-
dentem Milošem

Zemanem během návštěvy Králové-
hradeckého kraje. Miroslav Matějka
přivítal rovněž prezidenta Miloše
Zemana na setkání dne 16. 2. 2017
v salonku hotelu Tereziánský dvůr

v Hradci Králové. Setkání, které
organizoval krajský předseda SPO
(Zemanovci) a krajský zastupitel
Miroslav Matějka se zúčastnili před-
sedové místních organizací SPO
a hosté – předseda SPO (Zemanovci)
a senátor Jan Veleba, Ing. Jana Gal-
bičková, Ing. Miroslav Štěpán, pod-
nikatelé, učitelé a řada dalších
osobností našeho kraje. Pan prezi-
dent se i jako čestný předseda SPO
(Zemanovci) zajímal jako vždy, jak
je jeho dobrým zvykem, o rozvoj

kraje a život lidí v něm. Zájmy jeho
občanů se snaží hájit SPO i v kraj-
ském zastupitelstvu podporou
sportu, kultury a handicapovaných
občanů. Snažíme se vznášet apel na
vedení kraje Otevřeným dopisem
panu hejtmanovi, aby v uprchlic-
kých a azylových zařízeních pro
ubytovávání cizinců v Jaroměři či
Kostelci Ministerstva vnitra ČR
nebyli ubytováváni migranti z mus-
limských zemí, které shodně jako
pan prezident SPO (Zemanovci)

považují za vážné bezpečnostní
riziko. Rovněž nás znepokojuje
drobná kriminalita a problémy se
zaměstnáváním agenturních pra-
covníků v okolí Kvasin na Rychnov-
sku, kde jsou naši občané vystaveni
poměrně drsnému tlaku při soužití
s občany zejména z Ukrajiny (potaž-
mo Polska), kde nelegálně získávají
polské pasy. 
Bc. Miroslav MATĚJKA, DiS., 

SPD+SPO

Vážení spoluobčané, 
hnutí ANO v čele s Klárou Dostálo-
vou získalo v podzimních krajských
volbách 2016 25,18 % hlasů. Za vaši
podporu ještě jednou moc děkuje-
me. Lídr naší kandidátky a nyní
předsedkyně krajského zastupitel-
ského klubu ANO Klára Dostálová
šla do voleb v souladu se zákonem
o státní službě. Před volbami i při
nich nikdo její kandidaturu nezpo-
chybnil. Nyní však ministerstvo
vnitra po zastupitelstvu kraje poža-
dovalo její odvolání podle zákona
o volbách do krajů.

Jestli máte pocit, že se pravidla
mění uprostřed hry, jsme na tom
stejně. Problém spočívá v nesoula-
du dvou zákonů. Jeden říká, že Klá-
ra Dostálová jako náměstkyně
ministryně pro místní rozvoj
v zastupitelstvu jako neuvolněný
člen sedět nesmí, druhý říká, že

může. Neuvolnění členové zastupi-
telstva vykonávají svůj mandát ve
prospěch občanů nad rámec svého
řádného zaměstnání, s krajem
nemají zaměstnaneckou smlouvu
a nepobírají mzdu.

Zastupitelé Královéhradeckého
kraje Kláru Dostálovou neodvolali.
A je to rozhodnutí správné. Rozdíl-
ný výklad zákonů musí vyřešit soud
a nikdo jiný.  

Nejde přitom jen o Kláru Dostálo-
vou. Jde o všechny budoucí genera-
ce zastupitelů, kteří by měli mít
jasná pravidla hry. 

Ať už se o mandátu Kláry Dostálo-
vé rozhodne jakkoliv, ona sama
bude s námi nadále pracovat v opo-
zici na prosazování našeho progra-
mu ve váš prospěch. 
Klub zastupitelů hnutí ANO 

pro Královéhradecký kraj
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Do udělování medailí 
zapojil kraj veřejnost

Královéhradecký kraj slaví již tradičně 8. květen jako Den kraje.
Během dopoledního slavnostního programu se budou opět udě-

lovat resortní medaile složek IZS, záslužné medaile zastupitelstva
i pamětní medaile hejtmana. Letošní novinkou byla možnost podávat
nominace na pamětní medaile
hejtmana širokou veřej-
ností, čehož využilo
velké množství lidí.
Hejtman Jiří Ště-
pán následně
vybral ty, které
na Den kraje
na hradec-
kém Pivovar-
ském náměstí
ocení. I tento-
krát bude po
slavnostním
ceremoniálu
následovat bohatý
doprovodný pro-
gram. Bližší informace
přineseme na webu
www.kr-kralovehradecky.cz. >

Arménské středověké rukopisy
v Hradci Králové

Královéhradecký kraj ve spo-
lupráci s poslancem Parla-

mentu ČR PhDr. Robinem
Böhnishem připravuje výstavu
arménských středověkých ruko-
pisů. Ty jsou arménským národ-
ním pokladem a často právě tyto
vzácné knihy byly tím, co v prů-
běhu genocidy Arménů uprchlíci
ukrývali a zachraňovali, dávali
jim přednost před majetkem.
V Hradci Králové by mělo být
vystaveno několik kusů, které
opatruje Arménská apoštolská
církev ve své vídeňské sbírce.
Výstava by měla proběhnout
v červnu 2017. Pro více podrob-
ností a aktuální informace

sledujte facebook
Královéhradeckého kraje
a www.kr-kralovehradecky.cz. >
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