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KhKV KSČM
KSČM TŘI ROKY VE SLUŽBÁCH OBYVATEL
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Krajští zastupitelé, zvolení za KSČM, na sklonku roku hodnotili plnění volebního programu. Učinili to ve spolupráci s KhKV KSČM a byli struční. Jejich podrobnější osobní vyjádření naleznete na prostřední dvoustraně.
Spolupráce v rámci koalice: ČSSD se výrazně
liší v pojetí odpovědnosti při plnění programového prohlášení od KSČM. Zatímco ČSSD trvá na
výhradní odpovědnosti za své gesce, KSČM cítí
odpovědnost za vývoj kraje ve všech oblastech.
Chceme změnit špatné zákony: Legislativní iniciativu měla pouze zastupitelka Z. Šárová (za
KSČM) v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Od
legislativní iniciativy v oblasti liniových staveb
KSČM ustoupila a předala své podklady vládě.
Organizace správy kraje: Daří se prohloubit vliv
občanů a místních samospráv na rozhodování
krajské samosprávy, hlavně díky jednání 1. náměstka hejtmana O. Rumla, radních T. Šormové,
J. Lukáška a ostatních zastupitelů a zastupitelek.
V oblasti optimalizace škol se tato snaha projevila
jako kontraproduktivní.
Zdravotnictví: Značně problémová oblast. Finanční situace nemocnic se lepší, díky vyšším
platbám od zdravotních pojišoven. Sloučení nemocnice Náchod a Rychnov neznamenalo omezení zdravotní péče na Rychnovsku, naopak došlo
ke stabilizaci a rozvoji rychnovské nemocnice
(splněný závazek voličům). Personální změny, organizace v holdingu a ve vedení nemocnic byly ře-

šeny bez možnosti ovlivnění ze strany KSČM, ale
i celé krajské samosprávy.
Školství: Kladen důraz na technické a učňovské
školství (rozšíření stipendijních oborů). Zlepšuje
se výrazně propojení škol a podnikové sféry prostřednictvím sektorových dohod (strojírenství
a textil). Zorganizováno ocenění nejlépe spolupracujících firem školami a nejlépe spolupracujících
škol s firmami (závazek voličům). Neproběhla připravovaná restrukturalizace a optimalizace školství
(odpor starostů a koaličních zastupitelů). Podpora
polytechnického vzdělávání, soutěže pro talentované děti. Podpora volnočasových aktivit dětí
a mládeže. Krajský den učitelů nově jako ocenění
práce pedagogických pracovníků a pracovnic.
Sociální péče: Rozvíjí se plánování sítě sociálních
služeb ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností, daří se transformace a humanizace pobytových služeb (závazek voličům). Posilují se terénní
služby. Podařilo se zlepšit technický stav objektů sociálních služeb (Teplice n. M., Vrchlabí, Dvůr Králové, Police n. M., Pilníkov, Chotělice, Biřička HK). Posunem je prosazení výběrových řízení při rozšiřování sociálních služeb.
Pokračování na str. 2

ø

Je začátek roku a my se většinou zabýváme otázkou, co nám
asi přinese. V minulém roce
přes zlepšení v ekonomické
oblasti, nedošlo k úplnému
zklidnění ve společnosti. Na
spadnutí byla válka mezi Ruskem a Ukrajinou, velké problémy nastolila migrační vlna.
Příliv lidí z oblastí zmítaných
válečnými konflikty, rozvratem
hospodářství a životní nejistotou, nás nutí zamýšlet se i nad
otázkami, které jsme donedávna neřešili. Uvědomili jsme si,
co je vlastenectví, národní uvědomění, hrdost na vlastní historii a kulturu a přemýšleli jsme,
do jaké míry musíme, a také
můžeme, tyto naše hodnoty hájit. Uvažujeme nad tím, kde jsou
hranice mezi vlastenectvím, nacionalismem a xenofobií...
V demokraciích občané delegují hájení svých práv na volené představitele. Vláda by měla
hájit zájmy svých občanů, zajistit
obranu území a ochranu jejich
majetku. Pokud to nedělá, měla
by o svůj mandát přijít. Parlamentní volby jsou sice daleko,
ale přesto bychom měli bedlivě
sledovat, jak která politická strana či hnutí hájí zájmy většiny obyvatel a nejen úzké skupiny.
Doufám v přízeň voličů pro
KSČM v krajských volbách a přeji nám všem, aby příští rok přinesl více klidu, aby evropští politici
se více řídili selským rozumem
a názory svých občanů tak, že
svým nezodpovědným jednáním nepřivodí zánik evropské
kultury, národů a potažmo celé
civilizace. Mír a práce pro ostatní
jsou našimi konstantami.
Věra ŽIŽKOVÁ

VÍTE, JAK NEBEZPEČNÁ
MŮŽE BÝT SMLOUVA
TTIP?
Chlórem umývaná kuřata

Servíruje
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))) Z okresních konferencí
NA KRÁLOVÉHRADECKU PRACUJÍ S TISKEM
Královéhradeckou okresní konferenci KSČM čekala výměna dlouholetého
předsedy OV KSČM Milana Špáse. Po pětadvaceti letech ve funkci jej vystřídala
Ta ána Lankašová. Okresní výbor posílil o dva mladé členy a omlazena byla
i kandidátka do krajského zastupitelstva. Do čela krajské kandidátky byla zvolena Táňa Šormová (nestr.), jež se osvědčila v práci radní pro školství a zaměstnanost. Mezi hosty konference se zařadil též předseda OV ČSSD Petr Luska.
ňa Šormová uvedla, že je „třeba
vždy myslet v krajské politice na
nejmladší generaci a nezapomínat na seniory“. Dostala důvěru
jako osobnost pro čelo krajské
kandidátní listiny. Poslankyně Soňa Marková i poslanec Zdeněk
Ondráček zdůraznili, že aktivity
komunistů v PS jsou nezanedbatelné, jen je musí straníci sledovat
jak v Haló novinách, tak na stranických webech. Poděkování MiMilanu Špásovi poděkovali mnozí účastníci konference.
lanu Špásovi za práci pro stranu
Na konferenci zazněla poděkování za práci čle- v mnoha orgánech a pro Futuru, Haló noviny i za
nům, zastupitelům za město, kraj i poslancům, akce pod Kunětickou horou zaznělo z dopisu od
ale též kritické připomínky k jejich práci. V okre- VVÚV KSČM i od Soni Markové a od předsedse se daří celkem dobře roznášet tiskoviny. Po- kyně KV KSČM Věry Žižkové i dalších. Soudruh
dařilo se znovuustavit organizaci, kde působí Špás bude pokračovat v práci jako místopředsenejmladší komunisté pod vedením M. Stružáka. da OV KSČM.
V obecních volbách překvapili voliči ve SkřivaNa závěr jednání vystoupila nová předsedkyně
nech, kde byla do čela obce zvolena starostka za OV KSČM Taána Lankašová s poděkováním deKSČM. Krajské volby byly s 11 mandáty pro lagátům za zvolení a za aktivity členů, také poKSČM díky síle komunistických voličů a sympa- přála zdraví a vše nejlepší do dalšího roku.
tizantů z okresu také úspěšné. Krajská radní Tá(vha)

NÁCHODŠTÍ ZAPOJUJÍ SYMPATIZANTY
V pěkném prostředí SOU gastronomie v Novém Městě nad Metují zahájili komunisté Náchodska konferenci (28. 11.), na níž potvrdili ve funkci předsedkyně
Soňu Markovou (též poslankyně PS PČR). Za volebního lídra krajské kandidátky navrhli, stejně jako komunisté rychnovští, Otakara Rumla.
Předsedkyně Marková poděkovala soudruhům za odvedenou stranickou práci, zmínila, že
Náchodsku se nevyhýbá stárnutí členské základny a je nesnadné získat nové členy. O tom
svědčila i přijatá kandidátka, kde se objevili,
kromě stávajících, noví kandidáti do KZ; mnoho z nich je čtyřicátníků, ale zatím jen sympatizantů. Naštěstí je v okrese sympatizantů dostatek. Předsedkyně OV a člen KhKV Jiří Žoček vyjádřili nespokojenost s počátečním rozjezdem
práce KhKV KSČM a řešením koaliční kolize kolem zdravotnictví. „Bude potřebné připravovat funkcionáře i do této úrovně, aby vnímali kraj jako celek,“ uzavřel Žoček. Stávající
krajští zastupitelé – František Vrabec, Josef Dušek informovali o své práci v KZ. Zejména
Zdeňka Šárová si zasloužila pochvalu za úsilí,
jež věnovala problematice ochrany ohrožených
dětí a systému náhradní péče, a za snahu poznatky vtělit do návrhu zákona. Byla to za dlouhou dobu existence krajů i mezi různými stra-

nami jediná legislativní snaha. Zatím je ještě nepřijatá, ale Z. Šárová dodala: „Vím, že je to
úkol dlouhodobý, ale mám dost sil a trpělivosti.“ V diskusi soudruzi poznamenali ke
sjezdovým materiálům, že je už téměř za pět
minut dvanáct, když se konečně řeší otázky řízení strany. Propagační aktivita by měla směřovat stále více do veřejnosti prostřednictvím šíření a odběru Haló novin, to zmínila předsedkyně KhKV Věra Žižková a instruktorka ÚV KSČM
Taána Lankašová.
(vha)

K tajnému hlasování vyzval komunisty Náchodska soudruh Vaňura (u mikrofonu).

ø

Dokončení ze str. 1

Doprava: Obslužnost kraje dobrá v rámci integrovaného systému, změny jízdních řádů
řešeny s obcemi a podařilo se zachovat rozumné ceny jízdného (závazek voličům). Letos zahájeny rekonstrukce krajské silniční sítě
díky připravenosti čerpat dotace EU i SFDI.
Pracuje se na přípravě prodloužení dálnice na
Jaroměř a od Trutnova ke Královci. Zkvalitnění železniční dopravy z Kvasin do Týniště n. O.
Zemědělství: Kraj nemá podstatný vliv na
toto odvětví, ale propaguje místní zemědělství
a regionální potravinářskou produkci (Dožínky, Potravina a potravinář roku). Podpora
Agrárního poradenského a informačního
centra. Spolupráce s Agrární komorou v oblasti školství.
Životní prostředí a kvalita života: Podpora
ekologických projektů. Budování protipovodňových opatření naráží na zájmy jednotlivců, majitelů pozemků, ale i obcí (plnění závazku). Podpora cestovnímu ruchu (letos nárůst
návštěvnosti kraje o 17 %), ustaven koordinátor cestovního ruchu. Rozvoj ZOO Dvůr Králové. Budují se dálkové cyklotrasy.
Zvyšování zaměstnanosti: Podpora průmyslové zóny Kvasiny, vznik koordinátora pro
zaměstnanost, účast v krajské tripartitě, sektorové dohody ve školství, dobrá spolupráce
s krajským úřadem práce a Hospodářskou komorou.
Bezpečný život občanů: Podpora profesionálním i dobrovolným hasičům na nákup vozidel a techniky. Podařilo se snížit kriminalitu
a zvýšit objasněnost trestných činů, mj. podporou policie.
Finance: Kraj patří mezi nejméně zadlužené,
zvyšuje se podíl investovaných peněz, snižuje
se příspěvek na chod nemocnic. Na rekonstrukci náchodské nemocnice má kraj zajištěno 50 % financí z vlastních zdrojů. Výnosy
z prodeje majetku zůstávají v oblastech, kam
majetek patřil (plněný závazek).
Kultura a sport: Prosazena spravedlivější
kritéria v přidělování krajských dotací na kulturní činnost a památky. Díky naší aktivitě dokončena revitalizace Kuksu, vybudováno digitální planetárium, Muzeum Orlických hor, Muzeum Vamberecké krajky, dokončuje se Galerie moderního umění. V oblasti sportu se podařilo navýšit prostředky do sportu při všechny a pro mládežnický sport. Oceňováni dobrovolníci, pracující s mládeží.
Čerpání evropských fondů: V čerpání Operačního programu česko-polské přeshraniční
spolupráce jsme druzí nejlepší v EU. Velmi
úspěšně kraj díky nám čerpá i z fondů ROP II.
Severovýchod a Operační program vzdělávání
pro konkurenceschopnost a OP životního prostředí.
Klub KSČM v Zastupitelstvu
Královéhradeckého kraje
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))) Z jednání krajského zastupitelstva

Na důležitých rozhodnutích se všichni shodli
Na počátku prosince projednali zastupitelé Královéhradeckého kraje na
svém zasedání neuvěřitelných 95 bodů programu. Také vzhledem k tomu,
že někteří z členů krajské samosprávy si vybrali konec roku k zahájení kampaně do krajských voleb, patřilo toto jednání k nejdelším v historii kraje.
V úvodu jednání se opět řešila „rozpínavost“ Hradecké lékárny a to, jak hodlá „ničit“ zavedené lékárníky v kraji. Majitel třetiny akcií Hradecké lékárny Ing. Jaroslav
Nádvorník ujistil, že nehodlá expandovat
někam, kam si to občané nepřejí. O účelu a způsobu fungování Hradecké lékárny
jsme informovali v prosincovém čísle. Dále se v úvodu diskutovalo o tendru na zajištění dopravní obslužnosti autobusy, který byl kraj nucen vypsat podle zákona,
protože příštím rokem stávající smlouvy

končí. Kraj zřejmě nemá možnost ovlivnit
výši platů řidičů. Přesto se o to pokusí
a odkládá uzavření tendru, jak informoval
hejtman Lubomír Franc (ČSSD). Záleží
na stanovisku ÚOHS.
Přijetí rozpočtu kraje na rok 2016 hlasy
všech přítomných zastupitelů mohl být
překvapením jen pro ty, kdo neznají způsob projednávání krajského rozpočtu, kdy
se sporné body řeší již ve výborech. Stejná shoda panovala u bodu, který byl na
jednání zařazen dodatečně na návrh Mi-

roslava Uchytila (KDU-ČSL). Opět jednomyslně přijali zastupitelé výzvu ministryni školství, aby zvážila inkluzi žáků speciálních škol a jejich integraci do běžných
ZŠ. Zastupitelé vyjádřili přesvědčení, že
inkluze přinese více škody než užitku.
Podpořili také sloučení speciálních škol
v Chlumci nad Cidlinou s hradeckou, protože tím umožní zachování jedné školní
třídy v Chlumci.
Méně pochopení už měla opozice k návrhu koncepce krajského zdravotnictví.
Vytýkána byla zejména malá koncepčnost a absence ekonomické rozvahy.
Koncepce musela být doplněna o přípravu semináře pro zastupitele a odsouhlasena nakonec byla koaliční většinou.
Napříč politickým spektrem pak byly
schváleny návrhy ze sociální sféry, jako
aktualizace sítě sociálních služeb a další
návrhy z jiných oblastí.
(tl)

Jičínští komunisté navrhli „svého“ vicehejtmana
znovu na kandidátku do krajských voleb

))) Jednal KhKV KSČM

Okresní konference, konaná v Nové Pace 8. prosince, měla na programu kromě hodnocení stranické práce OV KSČM Jičín a voleb kandidátů do kraje i volbu do senátního obvodu č. 37 (Jičínsko a Nymbursko). Mezi hosty byli místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek, poslankyně Soňa Marková a poslanec Zdeněk Ondráček, předsedkyně KhKV KSČM Věra Žižková a předseda OV KSČM
Nymburk Miroslav Červinka. Novým neuvolněným předsedou OV KSČM se stal
Petr Typlt, dělník v automobilce (viz foto dole).

Královéhradecký KV KSČM projednal informaci o přijetí krajského mírně schodkového
rozpočtu, na kterém se shodli všichni krajští
zastupitelé. Krajskou koncepci zdravotnictví
nechtěla KSČM přijmout. Zastupitelé jsou rovněž proti inkluzi ve školách. Podrobněji v dalších zprávách v listu.
O situaci ve zdravotnictví informovala Lenka
Fialová, členka dozorčí rady Zdravotnického
holdingu (ZH). V kraji se z důvodu nedostatku
zdravotnického personálu uzavřela dvě oddělení v menších nemocnicích. Provozní dotace
jsou v položce mzdy nízké a gestor ČSSD
situaci zatím neřeší. Členové staré správní rady ZH dostanou velmi vysoké odstupné. Dozorčí rada za účasti dvou členů za KSČM nesouhlasí s uskutečněním akreditací nemocnic.
Je to administrativně náročné. Nedostatečný
je přenos informací pro členy klubu zastupitelů KSČM z odborů, které nejsou v gesci KSČM
od ČSSD. KV k tomu přijal usnesení.
Krizi s hrozící stávkou řidičů autobusů objasnil František Vrabec, předseda výboru
pro dopravu. Tendr, který byl krajem přijat,
zrušit kvůli platům nelze. Jediné, co je možné pro řidiče udělat, je zvýšení krajského
příspěvku pro dopravce na mzdy. Situaci
musí řešit řidiči prostřednictvím odborů
a včas. I když jdou do oprav komunikací velké sumy, stále je tu dluh z minulosti, který se
nedá rychle změnit. Člen komise pro kulturu
R. Šikula opakovaně upozornil na tok financí na opravy církevních majetků. Do církevního majetku se investovalo již 93 miliard
a z toho jen 9 % daly církve.
Postupně byli schváleni kandidáti do krajských voleb na okresních konferencích. Jejich konečné pořadí určí krajská konference
KSČM.
(vha)

Končící předseda OV Jaroslav Petr ve
svém vystoupení připomněl úspěšné volby do kraje a ocenil vicehejtmana Královéhradeckého kraje Otakara Rumla z Nové Paky, který vzorně reprezentuje KSČM
v krajské koalici Královéhradeckého kraje. Otakar Ruml dostal důvěru delegátů
i do příštích krajských voleb jako lídr. Komentoval dobrou pozici KSČM v Kh kraji:
„Když mohu oslovovat občany na různých
velkých akcích od mikrofonu je to jiné,
než jen volebními letáky. Pokud se podaří ve volbách úspěch zopakovat, půjde už
o místo hejtmana. Mnoho aktivit je v kraji
připraveno pro další období a bylo by mi
líto, kdybychom je nemohli dokončit.“
I v tomto okrese konstatuje OV úbytek
členů. Nadějí, že mladí také
jednou přijdou, se stává vůbec nejmladší člen strany,
student Dalibor. Jičínští komunisté pořádají několik
opravdu hojně navštívených
akcí pro veřejnost. Zlepšit
by se mohla v okrese distribuce Haló novin, jak podotkla předsedkyně Kh krajského výboru KSČM Věra
Žižková. Poděkování a další
informace o vnitrostranickém dění předal delegátům

P. Šimůnek. Zahraniční host Peter Schömmel informoval o situaci v německé
DieLinke (komunistická frakce Braniborska) a ve Stálém foru evropské levice
- regionů, jehož je Schömmel zakladatelem spolu s jičínskými komunisty. Poděkoval Jaroslavu Petrovi červeným vínem
z Marxovy vinice v Trevíru.
Zvoleným kandidátem do Senátu byl
exposlanec EU Jaromír Kohlíček, který
dostal přednost před kandidátkou za část
Nymburska Věrou Beranovou. Definitivně
se senátní kandidát či kandidátka stanoví
po nymburské konferenci. Dobrou spolupráci mezi oběma okresy ocenil na závěr
nymburský předseda Miroslav Červinka.
(vha)

Ke zdravotnictví a dopravě
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PHDR. JUDR. ZDENĚK
ONDRÁČEK, PH.D.
Pracuji v kontrolním výboru krajského
zastupitelstva, kde jsme řešili několik zajímavých kauz,
např. hospodaření
v některých zařízeních sociálních
služeb. Nejznámější je kauza
Barevných domků
Hajnice, kde bylo
podáno
trestní
oznámení a věcí
se zabývají orgány činné v trestním řízení. Dalšími
kauzami bylo neoprávněné stahování
dat z nemocničních informačních systémů, nebo darování vyřazené sanitky
soukromému subjektu, ale i další. Jako
koaliční zastupitel jsem rád, že KV
KSČM nemusel přijímat žádná zásadní
rozhodnutí a většina usnesení byla ve
vztahu k radě a zastupitelstvu pouze doporučující. To však neznamená, že by
práce radních a úředníků na kraji byla
bez chyb a že není v čem se zlepšovat.
Pokud mám informace, které je potřeba
prověřit, snažím se tak činit přímým
kontaktováním příslušného radního,
abychom předešli oficialitám kontrolního
šetření. Jsou věci, které se dají napravit
celkem snadno, tedy, je-li vůle je napravovat. V kontrolním výboru jsme také
pravidelně informováni o vyřizování stížností, které přicházejí na úřad od občanů
nebo i organizací. Ani zde se nejedná
o fatální selhávání, dalo by se konstatovat, že většina stížností není oprávněná.
Dosavadní práce v kontrolním výboru
mi ukázala, že v zásadě odlišná je tato
práce, pokud jste v opozici, kdy kritika
nebo i odhalení chyb koaličních stran
může být přínosem pro stranu opoziční.

RSDR. ING. OTAKAR RUML
Uplynulé tři roky volebního období lze
hodnotit pozitivně, protože se podařilo
dosáhnout mnoha dobrých výsledků.
Především oceňuji to, že jsme dokázali
veřejnosti, že komunisté jsou schopni se
účinně podílet na vedení a spravování
kraje ve prospěch občanů, čemuž až do
této doby nemusel nikdo věřit. Důležité
jsou hmatatelné výsledky naší práce.
Nejvíc si vážím toho, co se podařilo v oblasti čerpání peněz z evropských fondů,
především z operačního programu česko-polské příhraniční spolupráce, kde
jsme druzí nejlepší v Evropě, vynikajícího výsledků jsme dosáhli v čerpání pro-

středků z NUTS II Severovýchod a velmi
dobré je i čerpání prostředků z programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
a dalších programů. Už více než rok se
připravujeme na čerpání fondů nového
programovacího období evropských dotačních programů, jsme připraveni. Máme projektové záměry připravené, čekáme jen na příchod výzev a jsme schopni
žádat o poskytnutí prostředků na konkrétní investiční a neinvestiční akce. To
je před námi. Mnoho jsme v této oblasti
odpracovali a bylo by dobré, abychom se na realizaci těchto projektů také mohli
dále podílet.
A co se nepovedlo? Nepovedlo se nám dotáhnout přípravu zahájení výstavby
nemocnice v Náchodě. Mám pocit, že jsme udělali vše,
co bylo možné, ale legislativa je natolik
složitá a namířená proti nám, že se to
dalo těžko překonávat. Přestože to není
gesce KSČM, považuji to za společný
problém koalice. Je možné, že jsme
mohli některé věci řešit šikovněji, ale
neměli jsme vše na starosti. Došlo k určitému zlepšení v oblasti fungování zdravotnictví, jenž také není v naší gesci, ale
i tady si myslím, že jsme zůstali daleko
za možnostmi, které se nabízely.

BC. ZDEŇKA ŠÁROVÁ
Pracuji v Sociálním výboru, v Kontrolním výboru KZ, v Komisi rady pro seniory a jsem členkou
Výboru Regionální rady soudržnosti. Jsem přesvědčena, že Sociální výbor pracuje na výbornou. Sí podporovaných sociálních
služeb
v
Královéhradeckém kraji pro
rok 2015–2016 je součástí Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro období 2011–2016.
Sí je pravidelně kontrolována. V této
oblasti má kraj několik priorit, mezi něž
patří snaha zvýšit dostupnost služeb
pro dospělé s postižením umožňujících
život v běžné komunitě, transformace
zařízení v Hajnici a Hořicích, zvýšení
kapacity individualizovaného bydlení

pro dospělé, kteří žijí v běžné komunitě
a zajištění dostupné služby pro děti
s postižením.
Ve snaze měnit špatné zákony má kraj
značné rezervy. Nevím, kolik legislativních návrhů a iniciativ náš kraj v minulosti podal, ale já jsem se o jednu snažila,
ale zatím marně. Byla to legislativní iniciativa ke změně zákona o sociálněprávní ochraně dětí. Moje práce na zákonu ale neustala a jsem koordinátorkou
pracovní skupiny při Poslanecké sněmovně ohledně úpravy tohoto zákona.
Jak již jsem uvedla výše, pracuji ve Výboru Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod a i když je
to práce zodpovědná a jistě ne méně náročná, jako např. činnost v různých dozorčích radách atd., tak je tato práce přehlížena. Úlohou člena ve Výboru rady je
rozhodování o projektech – nejedná se
o zanedbatelné částky. Myslím si, že je
smutné, že tato práce není ani prezentována a ani oceňována.

MGR. TÁŇA ŠORMOVÁ
V oblasti podpory technického a učňovského školství se podařilo:
l Uzavřít dvě sektorové dohody pro oblast strojírenství a textilu. Zahájit tradici
pořádání
Prezentací středních
škol a firem
v okresních městech ve spolupráci s KhK a Hospodářskou komorou KhK.
l Zahájení tradice oceňování
zaměstnavatelů
za výraznou pomoc a spolupráci se středními školami
(letos již druhý ročník) a ocenění středních škol za kvalitní přípravu budoucích
zaměstnanců pro konkrétní firmy (letos
první ročník). „Firma škole“ – „Škola firmě“. Postupná setkávání se zaměstnavateli v oblasti strojírenské, stavební,
textilní, s majiteli a provozovateli hotelů
a restaurací, účast na jednáních agrární
komory a řešení podoby vzdělávání.
l Dotační tituly na podporu technického vzdělávání, snažíme se podpořit návrat „polytechnického vzdělávání“ už do
mateřských škol.
l Poskytovat stipendijní podporu 23
oborům, jsou analyzovány a podle výsledku mohou být některé obory nahrazeny potřebnějšími. Počet oborů se postupně navyšuje.
Dokončení na str. 6

ø
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Spojme se proti válčícím
vrahům
Na sklonku života jsem byl osloven,
abych napsal pokračování své knížky
„Zkouška ohněm“, vydané v 80 000 kusech v osmdesátých letech minulého
století. Váhal jsem, jak dlouho ještě v 89
letech udržím pero v ruce a zda na to
stačí zbytek mých šedých buněk mozkových, jak o nich mluví známý detektiv
Poirot. Pak jsem se o to pokusil. Světlo
světa spatřila knížečka o 66 stranách
s příběhy těch z poválečné generace,
kteří usilovali o spravedlivější společnost
bez válek.
Nazval jsem je „Ikarův skon mi v letu
nezabránil“. Jde o příběhy někdy docela
napínavé, ale skutečné a pravdivé. V několika případech jsem změnil jména,
bratrům Emingerovým jsem částečně
změnil běh života. Všechno se však událo, jak o tom píšu.
Dlouho jsem přemýšlel, jak svoji zpově zakončit. Obával jsem se frázovitosti.
Přesto jsem se odvážil několika vzletných vět. Připomenul jsem několik veršů
– dnes většině neznámých, hlavně mládeži z Hymny demokratické mládeže,
kterou jsme často se zápalem zpívali.
I dnes naléhavě zní její slova: „Z národů
a jsme různých, jedno přání te v nás
bude žít. Po létech války hrůzných, znovu za blaho všech jdem se bít—-!“ A konec písně: „Za čest a práva svět v boj se
dává, bez válek dál chce žít!“ Myslíte, že
to jsou fráze?
Shodou okolností mi tiskárna předala
knížečku právě v listopadu, v den otřesného masakru spáchaného v Paříži na
nevinných lidech. Na tomto jednom z řady válečných zločinů „Islámského státu“
se ukazuje stálá aktuálnost citovaných
veršů. USA s celou NATO by se měly domluvit s Ruskem, Čínou a všemi mírumilovnými silami na účinných krocích, které by zastavily válečné běsnění!
Jaroslav Průšek

IKARŮV SKON MI V LETU
NEZABRÁNÍ
Knížka Jaroslava Průška obsahuje příběhy
poválečné generace
z civilního i leteckého
prostředí.
Publikace je k dostání na OV KSČM
Hradec Králové, nebo
u autora.
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ZASTUPITELÉ TŘI ROKY VE SLUŽBÁCH...
ø

Dokončení ze str. 5

V oblasti volného času se podařilo:
l Zlatá koruna KhK – ocenění dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží, za
rok 2014 první ročník.
l Získat finanční prostředky mj. na
úhradu provozních nákladů členům
Všesportovního kolegia (11 organizací
s krajskou působností).
l Vytvořit a schválit nový Záměr podpory sportu a volnočasových aktivit KhK,
zařadit do dotačních titulů nový pro velmi výraznou podporu „sportu pro všechny“ s poměrně výraznou finanční podporou.
l V roce 2014 zahájen projekt „Kufírek
pro prvňáčky“ s tématikou bezpečně do
školy a do přírody. V letošním roce s navazující akcí pro prvňáčky – „Bezpečně
na silnici“. Připravili jej ve všech okresních městech.

MUDR. LEOŠ VOBORNÍK
Hodnocení volebního období není pro
nováčka zcela jednoduché, nebo po období určitého tápání jsem se zorientoval
a začal řešit problémy spojené se zdravotnictvím.
Není jednoduché říci, že se
vše zdařilo, ale
zdravotnictví je
v lepším stavu,
než jsme ho přebírali.
Pracuji
v dozorčí radě
ON
Náchod
a holdingu KhK
a mojí snahou je
pracovat pro blaho nemocnic, a pokud
možno zachovat zdravotnictví v současné podobě. Bohužel, ne všechny naše
podněty, a to nejen v oblasti zdravotnictví, byly akceptovány a přijaty naším
koaličním partnerem, který často až
hystericky reagoval na naše podněty.
Byli jsme osočováni z rozbíjení koalice.
Bohužel, to je spíše důsledek těchto
„sňatků z rozumu“, které cítím jako omezující břímě. V hlavních otázkách jsme
jako klub vždy hlasovali jednotně a po
vzájemné domluvě, což je jen a jen dobré a často jsme zabránili, by jen o vlas,
některým machinacím a čachrům s penězi poplatníka stran církevního majetku (viz Broumovský klášter). Do budoucna bych doporučil větší otevřenost
ve vztahu s našimi radními, kdy se často mezi řádky doslýcháme o tlaku, které-

mu jsou vystaveni, a který bychom mohli často otupit, a tím jim pomoci. Uplynulé období bylo pro mne osobně velkou
školou.

FRANTIŠEK VRABEC
Průběžně je volební program v oblasti
dopravy naplňován, a to úspěšně. To je
pro mne z pozice
předsedy výboru
pro dopravu KhK
důležité. Zvláště
úspěšné je rozhýbání a příprava
investic do silniční
sítě v kraji a nastavení pravidla:
do všech okresů
stejným dílem.
Velký důraz byl a je kladen na zlepšení
údržby silnic a souvisejících objektů
v majetku Královéhradeckého kraje,
včetně údržby zeleně a porostů. Rovněž
tak je úspěšná úzká spolupráce s Ředitelstvím silnic a dálnic, jako nedílnou
součástí řešení silniční sítě v našem kraji. Spadají sem jak opravy silnic I. třídy,
tak pokračování výstavby dálnice D11
a rychlostní silnice R35. V dopravní
obslužnosti byl zdárně dokončen projekt
Modernizace odbavovacího zařízení,
který byl realizován ve dvou etapách a je
přínosem nejen pro cestující veřejnou
dopravou. Jak v oblasti dopravy, tak
v oblasti kultury a památkové péče, kde
jsem členem příslušného výboru, byl doposud odveden kus poctivé práce.
l

Foto z demonstrace na podporu prezidenta
Zemana na Pražském hradě.
J. Rejf
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V Trutnově se na fair play nehraje
Zastupitelé KSČM, jako součást opozice v Trutnově, se trvale už od loňských
voleb potýkají se snahou koalice ODS, Volba pro Trutnov, Sdružení pro Trutnov
a TOP 09 „válcovat“ všechna problematická a sporná usnesení. Není výjimkou,
že důležité usnesení projde přesně na minimální počet potřebných hlasů! A to
i v případech, kdy se jedná o nemalé částky z rozpočtu města! Sporná a netransparentní témata se opakovaně týkají především výkupu pozemků a infrastruktury na nich i financování trutnovského sportu.
Výkupy pozemků s vybudovanou infrastrukturou od investorů nebo developerů
nemají žádná jasně nastavená pravidla.
Před několika lety ještě byly přebírány
bezúplatně, následně za 30 % ceny. Poslednímu zájemci o prodej byl odkup bez
jasných důvodů zamítnut. Zkrátka, jen
nestál na té správné straně...
Zástupci KSČM vždy hlasovali proti výkupům a opakovaně upozorňovali na nebezpečný precedens pro případný spor
s odmítnutými investory. Po posledním
rozhodnutí zastupitelstva je možné, že
takový spor je více než aktuální. Aby to
nebylo s pozemky a infrastrukturou moc
jednoduché, máme tu ještě plánovací
smlouvy, kde si město samo objednává
u investorů a developerů podobu infrastruktury.
Následný výkup je pak zase o jiném
procentuálním podílu. Možná by se tento
postup dal považovat za správný, kdyby
developer na základě ničím nepodložených dohod s vedením města nedělal
různé stavební změny a úpravy, o kterých se zastupitelé dozvídají zpětně až
při převzetí hotového díla. Je nutné jednoznačně odmítnout platit za neprovedené práce nebo naopak za něco, co jsme
si neobjednali. I přes varování opozice
a medializaci celé kauzy, byl výkup
zastupiteli schválen. Z tohoto důvodu naše zastupitelka Iva Řezníčková podala
společně se zastupitelem opoziční Žít
v Trutnově trestní oznámení.
Druhým problémem je financování
trutnovského sportu. To se dá nazvat
čímkoliv, jen ne fair play přístupem, jak
by se u sportovců očekávalo. I přes jasně nastavená pravidla v legislativě i dokumentech města se najdou tací, kteří se
je snaží obcházet, a to jak na straně některých sportovních oddílů, tak s nimi
spřízněných představitelů města. Navenek pak předstíráme, že je vše v pořádku. Opakovaně tak na zastupitelstvu
města probíhají vyhrocené diskuse o příspěvcích pro extraligový basketbalový
klub žen.
Už na jaře jsme upozornili na překročení limitů veřejné podpory. Pravidla, na
která upozornil i Královéhradecký kraj,

byla nejen ignorována, ale zastupitelům
byla informace z kraje dokonce zatajena.
Teprve pod hrozbou naší stížnosti na
ÚOHS byla dotace zastavena a přeplatek (limit byl překročen už dříve) vrácen.
Nyní byl vytvořen jakýsi nový systém financování sportovních klubů, údajně
umožňující obcházet tyto limity veřejné
podpory. Prozatím jsme obezřetní
a vyčkáme stanoviska ÚOHSu, které
město na náš podnět vyžádalo.
Je paradoxem a drzostí, že několik měsíců po této kauze se stejný basketbalový oddíl dopouští dalšího obcházení pravidel, a když na mezinárodní turnaj nemohl získat dotaci města, požádal o dotaci jiný oddíl a následně jim finance převedl. Do svého účetnictví pak zaúčtoval
náklady druhého oddílu. Ještě před hlasováním o dotaci jsme na tento fakt
zastupitele upozornili. Výsledek? Opět
schváleno na potřebný minimální počet
hlasů! Koalice se ještě diví co vlastně
máme za problém, vždy jde o bezvadný
turnaj... Ano, celé roky to procházelo, tak
proč v tom nepokračovat i nadále, že?!
V kontextu popsaného dění ve sportu,
neférového přístupu a oprávněné
naštvanosti některých dalších sportovních oddílů pak není vůbec překvapivé,
že se v našem městě rozpadá „výkladní
skříň“ trutnovského sportu – sdružení TJ
LOKOMOTIVA Trutnov a více než třetina
sportovních oddílů, včetně předsedy této
organizace, odchází od příštího roku do
nového sdružení. Těm, co chtějí hrát fair
play, už stejně jako zastupitelům KSČM,
došla trpělivost.
Bohužel, trutnovská koalice fair play
nehraje. Snad alespoň někteří občané
pochopí, že my z KSČM nejsme proti
sportu, ale proti nefér hře.

))) SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

JIČÍNSKO
Šedesátiny oslaví Stanislav Klomfar z Vitíněvse, 65 let má Zdeněk Kadavý z Nové Paky-Roškopova. Sedmdesátiny čekají na Štefana Válka ze Staré Paky a 75. narozeniny
na Jaroslava Petra z Valdic, dlouholetého
předsedy, v současné době místopředsedy OV KSČM Jičín. Miluše Líbalová z Nové
Paky oslaví 75 let a 85 let se dočkala Libuše Janišová z Nové Paky a Maruše Svobodová z Valdic. Devadesátiny prožije Věra
Karasová z Hořic v Podkrkonoší.
Jmenovaným přeje OV KSČM spolu se základními organizace všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti a děkuje za dosavadní práci pro stranu a společnost.
TRUTNOVSKO
Jaroslav Kupka oslaví 75 let, Josef Škop
85 let a Vladimír Gašpar 70 let, všichni
z Trutnova. Alena Vlasáková z Chvalče
oslaví sedmdesátiny, Věra Škanderová
z Úpice 75 let a Josef Mokrén ze Rtyně
v Podkrkonoší má 75 let. František
Stránský z Černého Dolu oslaví osmdesátiny, Bohumil Kostka má 65 let a Jaroslav
Střížek sedmdesátiny, oba z Dolní Branné.
Oslavencům blahopřeje OV KSČM Rychnov
n. Kn. a děkuje za podporu straně.
RYCHNOVSKO
Miroslav Píč z Rychnova nad Kněžnou
oslaví 91 let. Zdena Rejzková oslaví devadesátiny a Zdeněk Plachetka 65 let, oba jsou
z Rychnova nad Kněžnou. Karel Šír
z Vamberka má osmdesátiny. Miroslav Pavlíček z Dobrušky oslaví teprve čtyřicátiny.
Našim oslavencům přejeme z OV KSČM
Rychnov nad Kněžnou mnoho zdraví, spokojenosti a elánu do dalších dnů i let.
KRÁLOVÉHRADECKO
Marie Nejedlá oslaví v lednu 87 let. Stále
dobré zdraví a pohodu přejí členky LKŽ HK.

Iva Řezníčková a Zdeněk Ondráček,
zastupitelé města Trutnova

PO PŘEČTENÍ PŘEDEJ DÁLE!
KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje. Toto číslo vyšlo v lednu 2016 v Hradci Králové. Evidenční číslo: MK
ČR E 10060, vydává Královéhradecký krajský výbor KSČM, Všehrdova 194, 500 02 Hradec Králové. Redakce tel.: 608
476 828. Příspěvky posílejte do 15. dne v měsíci na adresu: KRAJÁNEK, Všehrdova 194, 500 02 Hradec Králové 2, nebo na
e-mail: krajanek@volny.cz. Neoznačené snímky jsou volně přístupné nebo v majetku redakce. Nevytištěné příspěvky zaslané
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si o to, co chcete. Zkuste přesvědčit vlivné malým dárkem – jen do 15 000 Kč je nezdaněn!

HALÓ NOVINY DO KAŽDÉ
LEVICOVÉ RODINY

KOZOROH

Čtěte deník s pětadvacetiletou tradicí.
V roce 2016 vám bude deník spolehlivým průvodcem. V pondělí vychází příloha Naše pravda – politika, naši
poslanci, v úterý Mozaika zajímavostí, ve středu LUK – literatura*umění*kultura,
ve čtvrtek Haló rady, v pátek velký televizní program a v sobotu BONUS – kultura pro mladé. Kupujte, objednejte finančně výhodnější předplatné (cenu od
320 Kč měsíčně, podle počtu dní, jistě dvoučlenná rodina důchodců unese) –
bezpl. l. 800 300 302, tel.: 222 897 320, inzerce@futura.cz. Čtěte z PUBLERO –
levnější cena za stažení celého čísla. Důležité zprávy jsou denně na webu
www.halonoviny.cz.

POSILVESTROVSKÝ HOROSKOP NA ROK 2016
BERAN

20. 3. – 19. 4.

Vaši nepřátelé vám budou házet klacky pod
nohy. Nepřeskakujte je, ale obcházejte je. Nezačínejte si pletky s mladšími ženami (chlapy),
leda jen velmi krátké.

BÝK

20. 4. – 20. 5.

Nesnažte se změnit svoji zarputilou povahu
a bute i nadále protivní. Všichni si už na to
zvykli a mohlo by je to vyvést z míry.

BLÍŽENCI

21. 5. – 21. 6.

Nezačínejte navazovat milostná dobrodružství s dalšími ženami (muži), ale ponechte si
pouze tolik partnerů kolik unese váš kredit.

RAK

22. 6. – 22. 7.

Vaše politické ambice nebudou naplněny, ale
vaše city budou opětovány a nevyhýbejte se
jim. Láska vám přinese větší potěšení, než politická funkce.

LEV

23. 7 – 22. 8.

Snažte se časté rozmíšky s partnerem uklidnit a dát do souladu. Kupte si do bytu něco
nového, co oba oceníte. Když nic jiného, tak
třeba vepřové koleno a dobré pivo.

)))

POZVÁNKY

F XXIV. ples PRACUJÍCÍCH V TÝNIŠTI F
Nový rok 2016 začneme svižným tempem,
hned 9. ledna v 19.30, tradičně v hotelu
Orlice
Hraje hudba Filipa Koláře
Vstupné: 50 Kč s místenkou, 10 Kč bez
místenky. Vstupenky s místenkou lze zakoupit
u MUDr. Vaníka
Srdečně zve MěV KSČM Týniště nad Orlicí
F Levicový klub žen HK se sejde 14. ledna ve
13 h. před Muzeem východních Čech a navštívíme výstavu o starých školách a nové informační centrum města. Solnou jeskyni (proti
Duranu) navštívíme 11. 2. od 14 h.

PANNA

23. 8. – 22. 9.

Snažte se z vašeho života odstranit shon
a stres. Máte rád klid, a tak se snažte, abyste
nevytvářel žádné vypjaté situace. Otevřete srdce svému partnerovi, a pak si otevřete nějakou
lahvinku dobrého moku.

VÁHY

23. 9. – 23. 10.

Vaše pracovní zanícení bude odměňováno
zvýšením příjmu, ale vy více toužíte po uznání
a diplomech. Dál zvyšujte své pracovní tempo
a váš účet vás překvapí. Vyberte jej dříve, než
banka krachne.

ŠTÍR

24. 10. – 22. 11.

Chcete-li najít novou lásku, kupte si nové
plavky a navštěvujte koupaliště, nevyhýbejte se
ani nuda plážím.

STŘELEC

23. 11. – 21. 12.

Nespoléhejte se pouze na své příslovečné
štěstí, ale projevujte více snahy. Nebojte se říci

))) KRAJÁNKOVY

22. 12 – 19. 1.

Začněte trochu žít a přestaňte pouze činit
dobro druhým. Kupte si něco nového na sebe.

VODNÁŘ

20. 1. – 18. 2.

Pozor na druhou mízu a spotřebu vody
v bytě. Vaše partnerka či partner vás střeží jako
oko v hlavě a má pádnou pravici.

RYBY

19. 2. – 20. 3.

Na co sáhnete, to se vám podaří. Nedejte se
zviklat nenadálým neúspěchem. Nenoste
u sebe víc peněz, než činí roční mimořádné
zvýšení vašeho důchodu.
A konečně přestaňte na horoskopičiny
věřit! Pobavte se jimi.

TŘÍKRÁLOVÁ
Z teplých krajin nejen
králové k nám jdou
Jen se na to koukej
Naučíme je hrát hokej
A bude všechno oukej
Když zůstanou ve své zemi
Tak dokud jsme v ráži
Volejbal je naučíme
V písečku na pláži
Česky budou slabikovat
Že má máma minu
Schovávat si budou zbraně
Asi pod peřinu

JiK

NETRADIČNÍ DOBROTY

Kachní prsa na fenyklovém
polštáři
Pro 4 osoby:
l 400 g kachních prsou l 400 g čerstvého
hlíznatého fenyklu l 5 sušených švestek l
lahůdková cibulka l 1 dl bílého vína l
drcený rozmarýn l bílý pepř l sůl.

Kůži na kachních prsou nakrojte na
čtverečky, nedokrojte do masa. Okořeněná a osolená prsíčka dejte kůží dolů na
nepřilnavou pánev a opékejte 4 minuty,
po obrácení další 4 minuty. Pak je vyndejte a umístěte do tepla. Z pánve slijte přebytečný tuk, nechte rychle opéci pokrájenu cibulku a nakrouhaný fenykl. Okořeňte, osolte, přidejte pokrájené švestky,
zalijte vínem a pod pokličkou deset minut
poduste. Na talíři položte plátky prsou na

polštář z fenyklu a podávejte s vařeným
bramborem.
Recept vypadá na pěknou díru do rodinného rozpočtu, ale ve skutečnosti vás
jedna porce vyjde asi na šedesát korun.
Až, milí důchodci, dostanete od vlády onu
závratnou jednorázovou kompenzaci vašich uškrcených penzí, oslavte to s rodinou třeba tímto svátečnějším jídlem. Věřte nevěřte, je dietní.
Vařila Taána LANKAŠOVÁ
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ZASTUPITELÉ TŘI ROKY VE SLUŽBÁCH OBYVATEL KRAJE
JOSEF DUŠEK
Nepovedlo se uskutečnit efektivní slučování
škol
v rámci kraje,
především pro
zásahy starostů,
v jejichž městech
se ty které školy
nacházejí. Je to
riziko pro budoucnost.
Pro
lepší činnost výborů doporučuji,
podle zájmu, asi půlhodinové informativní setkávání našich zástupců s radními
za KSČM, případně setkání s předsedy
výborů za danou oblast. V rámci snahy
o podporu technického školství je nutné
vyvolat diskuzi se zaměstnavateli o úrovních mezd v konkrétních profesích. Sektorové dohody, stipendia, ani jiné formy
podpory studijních oborů samy o sobě
nevyřeší poptávku po nedostatkových
kvalifikovaných pracovních pozicích. Vyvstává vážné riziko, že případní absolventi odejdou za prací do zahraničí, do
automobilového průmyslu, nebo zvolí jiný lépe placený druh zaměstnání.
Nadále musíme uvážlivě podporovat
volnočasové aktivity, zvláště dětí a mládeže, možno i seniorů, dále i podporovat
sport a přísně kontrolovat přerozdělování
finančních prostředků pro vrcholový
sport.

LENKA FIALOVÁ, DIS.
Po celé volební
období se snažím hájit priority
ve zdravotnictví
dle
volebního
programu – dostupnost a zachování kvality
zdravotní péče.
Přes
všechny
neshody s vlastním klubem v roce 2013–2014, vyplývající z neznalosti problému, jsem si stála
za svými názory a nenechala se zviklat.
Čas ukázal, že sloučení nemocnic Náchod a Rychnov bylo přínosem, rychnovská nemocnice se již nemusí bát
insolvence a započaly v ní investice. Řízení zdravotnického holdingu MUDr.
Skřivánkem a spol. bylo nepřijatelné, jak
jsem od počátku upozorňovala, a vyústilo v jeho odchod, stejně tak se nyní ko-

nečně připravuje změna stanov Zdravotnického holdingu, která vrátí dozorčí radě její kontrolní funkci, byl také vyměněn
předseda dozorčí rady. Není však naplňována koaliční smlouva v druhém dodatku, nejsme jako koaliční partneři včas
informováni o přijímaných rozhodnutích,
naše návrhy padají pod stůl a až čas prokazuje jejich správnost a oprávněnost.
Nemít dobré kontakty v nemocnicích,
mnoho infirmací by se k nám nedostalo.
Práce ve Výboru pro životní prostředí
a zemědělství Kh kraje je mi koníčkem.
Angažovala jsem se v komisi na podporu dotačních titulů, snažila jsem se hlasovat vždy pro smysluplné projekty.

JIŘÍ GANGUR
V průběhu všech volebních období
jsem vždy dodržoval zásadu: držet dohodnutou
linii,
žádné
nekonzultované sólo vystupování
a
dodržování
stranické disciplíny. V duchu této
zásady jsem na
požádání předsedy klubu přijal
funkci předsedy
Dozorčí
rady
v Městské nemocnici ve Dvoře Králové
nad Labem a člena rady školy na Střední průmyslové škole v Trutnově. Maximálně se snažím dodržovat účast na jednáních klubu před jednáním krajského
zastupitelstva, abych měl přehled o projednávané problematice. Jako člen výborů pro regionální rozvoj a cestovní ruch,
kulturu a památkovou péči se snažím
prosazovat potřeby obcí a regionů, nebo
tato problematika je mi z titulu funkce starosty obce velmi blízká a dobře známa.
Vždy se řídím volebním heslem Společně, poctivě a pro Vás!
V rámci svých možností a příležitostí
plynoucích z uvedených funkcí prosazuji
volební program KSČM pro volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

ING. PETR KEBUS
Nepodařilo se sloučit školy, a tím vzniká značné napětí ve finančním zajiš ování chodu a hlavně údržby škol. Daří se
výrazně snižovat provozní příspěvek na
chod oblastních nemocnic. I díky příspěvku ze Státního fondu dopravní infra-

struktury se pomalu zlepšuje situace
s opravami našich zanedbaných silnic.
Z pohledu financí,
které mám jako
předseda finančního výboru na
starosti,
mohu
konstatovat, že
patříme mezi kraje s nejnižší
zadlužeností. Ve
finančním výboru
jsou rozhodnutí
přijímána drtivou
většinou hlasů a stejně tak i na jednáních
zastupitelstva podporuje finanční rozhodnutí nejen koalice, ale také většina
opozice, což nebývá jinde běžné.

PAEDDR. JOSEF LUKÁŠEK
Podařilo se výrazně zlepšit technický
stav našich zařízení sociální péče, sí sociálních služeb v kraji se rozvíjí plánovitě
ve spolupráci s obcemi a poskytovateli,
zahájili jsme výběrová řízení na poskytovatele sociálních služeb při rozšiřování
sítě. Opravdu nejvíce starostí mi dělá nedostatek peněz ve státním rozpočtu pro
sociální služby.
To je skutečně celorepublikový problém. Ale co mi opravdu leží na srdci, je
přání, aby se lidé v našich zařízeních cítili dobře. Aby se
na ně personál
usmíval,
abychom
neřešili
stížnosti na špatnou stravu nebo
nehezký přístup
lékaře. Zkrátka,
aby to byly opravdu ústavy sociální
péče v tom dobrém smyslu slova, a ne „odkladiště“ starých a nemocných lidí. Aby se tam naše babičky a dědečkové cítili, když už ne jako doma, tak
alespoň skoro jako doma. Víte, nikdo
z nás neví, v jakém zdravotním, či duševním stavu se může ocitnout. Tak se podle
toho chovejme i ke svým rodičům a prarodičům.

