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KhKV KSČM
Připravte se na volby
a přijte k nim
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KSČM
č. 37

JSME TÝM A PRACUJEME PRO VÁS!
Pod tímto heslem se na počátku října budou ucházet o hlasy voličů ti, kdo kandidují do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v barvách KSČM. Krajánek požádal
„jedničku“ krajské kandidátky KSČM Otakara Rumla, aby čtenářům přiblížil priority
volebního programu.
Zásadou naší krajské politiky je a zůstává
myšlenka, že kraj musí především sloužit
svým občanům. To by mělo platit jak pro krajskou samosprávu, tak pro úředníky. Už v končícím volebním období jsme v oblastech, za
které jsme zodpovídali jako radní, výrazně
snížili vliv byrokracie na rozhodování volených orgánů a podařilo se omezit náročnost
administrativních úkonů pro občany i obecní
samosprávy. Jako příklad mohu uvést dotační řízení na jednotném formuláři v případě
krajských dotací a pro občany pak elektronické podávání žádostí o kotlíkové dotace.
V tomto trendu bychom rádi pokračovali.
Dalším požadavkem, který jsme už začali
prosazovat, je to, aby všechna podstatná
rozhodnutí byla nejprve projednána s občany, jichž se dotknou, a to prostřednictvím
místních samospráv. Nebudeme rozhodovat
bez konzultace s občany a odborníky. To je
zásada, na které budeme trvat. I když se
např. při redukci středních škol ukázala jako
kontraproduktivní.
Jsme rovněž přesvědčeni, že dění v akciových společnostech v majetku kraje musí být
pod kontrolou krajských zastupitelů a veřej-

nosti. Přestože např. valnou hromadou zdravotnického holdingu je rada kraje, myslíme
si, že by informace o dění nejen v této společnosti měla být pravidelně zařazována na
program jednání zastupitelstva. Mnohem
transparentněji by také v budoucnu měla
probíhat výběrová řízení na veřejné zakázky
kraje. Jsme sice velmi nespokojeni s kvalitou
zákonné normy, která jejich vypsání upravuje, ale tím spíše by měla být výběrová řízení
pod kontrolou občanů a zcela průhledná.
V oblasti hospodaření bychom rádi nejen
účelně čerpali evropské a státní dotace, ale
také bychom na webu kraje rádi našli to, co
má třeba krajské město a pro veřejně přístupný, tzv. klikací rozpočet kraje, aby se
každý občan mohl na vlastní oči přesvědčit,
kam jdou krajské peníze.
Závěrem bych chtěl požádat občany, aby
nám pomohli naplnit naše cíle a umožnili
nám dokončit započaté projekty.
Vážení spoluobčané! Informujte o našich
programových cílech své příbuzné a známé.
Vítáme všechny vaše náměty a nápady, jak
společně zlepšit život v kraji!
RSDr. Ing. Otakar RUML

Začátkem října nás čekají volby
do krajských zastupitelstev. V našem kraji to bude souboj 17 politických subjektů. Do střetu o křesla v krajském zastupitelstvu vstoupí šest politických stran devět
koalic a dvě politická hnutí. ČSSD
vstupuje do volebního klání s nejvyššími preferencemi, vede ji Jiří
Štěpán, vš učitel, pod hesly: Jízdné pro žáky a seniory zdarma,
Zdraví není zboží a Bezpečný
Královéhradecký kraj. Jako by je
opsali od KSČM. ANO povede
Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj. Slibuje
kraji získat peníze. To jsme již
v kraji dokázali a mnohé projekty
realizovali. Koalici pro Královéhradecký kraj, složenou z politických
hnutí VPM, KDH a strany KDUČSL, povede Vladimír Derner
a Pavel Bělobrádek. Program je
zatím v rukou jednotlivců. Lídrem
ODS bude bývalý policejní prezident Martin Červíček, prosazují
omezení byrokracie ve školství
a razantně „půjdou“ do zdravotnictví. Hejtmankou by se ráda stala i Martina Berdychová, která stojí v čele koalice STAN a Východočechů. Chtějí hrát fér a zprůhlednit všechny aktivity kraje. Ovšem
železnici by podrobili větší konkurenci (asi na 7. místě). TOP 09 povede Leoš Heger, bývalý ministr
zdravotnictví. Co napáchal na
zdravotnickém systému, jsme
všichni zažili.
Naši kandidáti nevstupují do voleb bez ambicí. Chtěli by pokračovat v již započatých projektech –
vychovat dobré řemeslníky, posílit
terénní sociální služby, stabilizovat personál v nemocnicích... Mají
připravené projekty k čerpání peněz na opravy komunikací, škol,
kulturních památek z účtů veřejnosti přístupných. K prosazení,
nejen těchto cílů, potřebujeme
získat co nejvíce mandátů. Přijte
k volbám a vhote svůj hlas kandidátům KSČM (kandidátka č. 37).
Dosavadní aktivitou ve vedení
kraje i v zastupitelstvu dokázali,
že pracují poctivě, bez skandálů
a umí zabrat a sjednotit se, když
je třeba. Zájmy občanů Královéhradeckého kraje jim leží na
srdci. Jsou tým a budou pracovat
pro vás .
Věra ŽIŽKOVÁ
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PŘEDSTAVUJEME KANDIDÁTY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

KRAJ SVÉ FUNKCE PLNIL
V novodobé historii našeho kraje
se poprvé vytvořila koalice KSČM
se sociální demokracií. Po prvotních obavách, jak
bude tato koalice
fungovat, mohu
na konci čtyřletého období konstatovat, že se nemáme
za co stydět.
Kraj finančně podpořil výstavbu průmyslových zón, a to jak ve Vrchlabí,
tak v Kvasinách. V současné době je
nezaměstnanost v našem kraji ve výši
3,9 % a patří mezi nejnižší v republice.
Dále se podařilo dostat všechny krajské nemocnice (i díky úhradové vyhlášce) do černých čísel a jakékoliv
obavy z privatizace těchto zařízení byly zažehnány. Zvýšili jsme v letošním
roce platy učitelům odborné výchovy
na našich učilištích a středních školách. Kraj ze svého rozpočtu vložil do
zvýšení těchto platů 10 milionů korun

a v dalším období bude v řešení této
situace pokračovat.
Formou stipendií se podařilo zajistit
23 studujících lékařů, kteří po ukončení studia nastoupí do zařízení v působnosti našeho kraje, včetně Fakultní nemocnice. Stipendia lékařům samozřejmě neřeší podstatu problému, je to jen
malý krok ke stabilizaci personálu
v našich nemocnicích.
Za uplynulé čtyřleté období jsme investovali do opravy silnic II. a III. třídy
2,1 miliardy korun včetně DPH, což
částečně zlepšilo situaci v kvalitě našich silnic. Velkou částku věnuje každoročně kraj na dofinancování jak autobusové, tak vlakové dopravy. V této
oblasti nejsou prakticky žádné problémy s dopravní dostupností. Z výše
uvedeného vyplývá, že kraj svou funkci v oblastech, které jsou mu svěřeny,
velmi dobře zvládl a že oprávněně patří ke krajům, kde se lidem nejlépe žije.
Ing. Petr KEBUS,
předseda Finančního výboru KhK,
„dvanáctka“ na kandidátce KSČM

ného velmi úzkého mostu, když Správa
železniční dopravní cesty připravuje přibližně na roky 2017–2018 výměnu kolejí v inkriminovaném místě a s tím bude
spojena výluka vlakových spojů, kterou
bude financovat. Pokud tedy včas zareagujeme jako Královéhradecký kraj a připravíme rozšíření tohoto mostu spolu
s rozšířením mostu pod novoměstským
vlakovým nádražím, o kterém už je rozhodnuto, doprava se zde výrazně
zjednoduší a Královéhradecký kraj v budoucnu ušetří nemalé prostředky za financování další vlakové výluky, při případné pozdější realizaci rozšíření zmíněného mostu. Již nyní jsem v tomto
podnikl mnoho kroků, aby se celá věc
povedla, spolu s Františkem Vrabcem
– předsedou dopravního výboru (za
KSČM) a radním pro investice Josefem
Dvořákem (za ČSSD). I tento – nejen pro
mne významný – problém se musí podařit úspěšně vyřešit.

Podzimní krajské volby se kvapem
blíží. KSČM má svůj program vypracován do posledního detailu. Krajské
zdravotnictví, sociální služby, školství, doprava, to je mnoho výzev
a úkolů i pro další volební období. Někde stačí navázat na dobrou práci našich zastupitelů, jinde je třeba
i nová koncepce.
Ne všechny
strany a seskupení jdou však
do voleb s krajskými tématy.
Někteří o kompetencích krajů nemají ani potuchy
a vezou se čistě na celostátních tématech a bohužel, pak bodují. Ono
stále platí české pořekadlo „bližší košile než kabát“. Tou košilí jsou právě
otázky celostátní politiky, respektive
vnější bezpečnostní hrozby. Proč tedy ke krajským tématům nepřidat i tyto záležitosti, že? Pojměme tedy
i krajské volby jako referendum o tom,
zda přijímat uprchlíky s odlišnou kulturou, mezi kterými jsou s jistotou teroristé, což nám nabízí premiér Sobotka a část jeho spolustraníků
z ČSSD.
Referendum o tom, zda chceme válčit s Ruskou federací, jež nám nabízí
ministr války pan Stropnický (ANO)
a jeho generál Pavel. KSČM od začátku odmítá členství v NATO a navrhuje referendum o vystoupení z této
aliance. NATO není zárukou naší
bezpečnosti, ale díky své agresivní
politice je pro nás jasným bezpečnostním rizikem.
Referendum o daru státu církvím,
který neustále obhajuje pan Bělobrádek (KDU-ČSL) a prosadil ho přes
velký odpor KSČM Kalousek
(TOP 09) a Nečas (ODS). KSČM navrhuje alespoň zdanění těchto tzv.
církevních restitucí.
Odpovězte si na otázky tohoto pomyslného referenda, přijte k volbám
a volte KSČM!

Josef DUŠEK,
zastupitel Královéhradeckého kraje
a „osmička“ kandidátky KSČM

Petr TYPLT,
„devatenáctka“
na krajské kandidátce KSČM

ŘADA PROBLÉMŮ V DOPRAVĚ
POTŘEBUJE VYŘEŠIT
V dopravě je řada
problémů,
které volají po
odstranění. Například v Novém
Městě nad Metují je již dlouhodobě oficiálně udávaná hlavní trasa
z Rychnova n.
Kn. do Náchoda přes historické náměstí od obce Spy. Vzhledem k charakteru
náměstí je do něj ovšem zakázán vjezd
nákladní dopravy, tak se prostě už mnohé roky používá jako hlavní tah, velmi
úzká, až nebezpečná, silnice Dobrušská, směr Krčín s velmi komplikovaným
průjezdem pod extrémně úzkým mostem na okraji města, o nějž se už odřel
nejeden kamion. Jsem přesvědčen, že
si již dál nemůžeme nalhávat, že to tak
není a musíme přesvědčit odpovědné
státní instituce o oficiální uznání této
změny a spolu s tím tak i přistupovat
k opravám a údržbě nechvalně zanedbávaných úseků dopravy. Zvláště nyní
se nabízí příležitost pro rozšíření zmíně-

KOŠILE NEBO
KABÁT?
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PŘED NÁMI JE NOVÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ
Sice je teprve
před volbami, ale
je nutné se zabývat i otázkou: co
budeme prosazovat v příštích čtyřech letech. V sociální oblasti jsme si
dali za cíl plánovitý
rozvoj sítě sociálních služeb. Zde bude velmi mnoho záležet i na spolupráci a podpoře ze strany měst a obcí při
rozvoji sociálních služeb
dostupných v místě bydliště. Čeká nás však ještě jeden důležitý úkol, který je
vyvolán demografickým vývojem. Obyvatelstvo kraje
stárne a najednou nám
chybí lůžka v pobytových
službách. Stále více lidí potřebuje zvýšenou péči,
mnozí v rozsahu 24 hodin
denně.
Nové zastupitelstvo, a už
jeho vedení bude zprava

nebo zleva, bude muset řešit zvýšení počtu lůžek, bu přímo v pobytových službách nebo za pomoci odlehčovacích služeb zřizovaných městy nebo krajem. Nebudete to úkol vůbec jednoduchý a bude
určitě vyžadovat značné úsilí a nemálo
prostředků. Řešit a vyřešit ho musíme.
PaedDr. Josef LUKÁŠEK,
radní kraje
a „šestka“ krajské kandidátky KSČM

MÍSTO CHAOSU POŘÁDEK A JASNÁ
PRAVIDLA
Jedním ze stále diskutovaných témat
v našem kraji je zdravotnictví. Souhlasím
se všemi, kteří tvrdí, že v této oblasti panuje chaos, nekoncepčnost, nerovný přístup k jednotlivým poskytovatelům, dlouhodobý nezájem a přehlížení problémů
zaměstnanců ve zdravotnictví a především mnoholetá nefunkčnost Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje.
Všem těmto tématům bych se ráda věnovala v případě zvolení do krajského
zastupitelstva.
Vím, že neexistují žádná zázračná
a rychlá řešení, a stejně tak není pro kraj
ekonomicky možné ufinancovat všechny
požadavky. Někdy by ale stačilo před zásadními rozhodnutími hovořit s lidmi
z praxe, s těmi kompetentními, a nerozhodovat od stolu, jak jsme tomu byli
mnohokrát svědkem. Všichni přece máme zájem, aby fungovaly dostupné zdravotní služby pro občany našeho kraje.
Situace je složitá v celé České republice,
hrozba uzavírání oddělení z důvodu nedostatku personálu je vážná. Není tedy
na čase to skutečně začít brát vážně?
Říkají-li politikům odborníci z praxe, co
dělají špatně, proč je nechtějí slyšet?
Stejně tak už roky vedení kraje předstírá, že Zdravotnický holding funguje. Ne-

funguje. A je nutné
si to otevřeně přiznat. Vyměnilo se
několik manažerů,
slibovaly se dokonce nereálné
úspory ve stamilionech, ale ve
skutečnosti, až na
pár výjimek, je činnost holdingu pro nemocnice pouhou zátěží. Je to vlastně jakési další „generální
ředitelství“.
Pokud má holding existovat, pak jeho
vedení musí být sestavené ze zástupců
nemocnic, kteří budou spolupracovat.
Nemůže jít o manažery mimo zdravotnictví, kteří o jeho fungování prakticky
nic neví. Nová krajská politická reprezentace musí otázku Zdravotnického
holdingu řešit. Osobně jsem pro jeho
zrušení a hledání jiných možností, ale
v případě zvolení podpořím i jakékoliv
koncepční změny, pokud by tato společnost zůstala zachována. Zásadní je totiž
nastolit konečně místo chaosu pořádek
a jasná pravidla.
Iva ŘEZNÍČKOVÁ, „desítka“
na krajské kandidátce KSČM
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Sklízíme, co jsme zaseli
V této souvislosti jsem si přečetl rozhovor s předsedou zemědělského fondu ČR. Zaujala mě pasáž, týkající se
dotací, a zejména stesk na to, jak jsme
si to špatně vyjednali v EU a jak proti
ostatním dostáváme málo, a tudíž nedokážeme konkurovat ostatním zemím. Naši zemědělci jsou jediný podnikající sektor, který je dotován permanentně z našich daní, ale i z daní těch,
kteří podnikají v jiných sektorech, ale
dotace nedostávají žádné. Zemědělci
mají alespoň v dotacích jasno, nebo je
pobírají skoro všichni podnikající
v tomto oboru, to znamená velké firmy,
ale i malé rodinné farmy.
Vzhledem k tomu, že vím, jak to chodí v podpoře cestovního ruchu a získávaní dotací v tomto oboru, pak musím
konstatovat, že 90 % poctivých podnikatelů v této branži nedosáhne na žádné dotace, i přesto, že do tohoto sektoru byla a je investována poměrně slušná částka dotačních peněz.
Zemědělci mají alespoň nějaká pravidla, nebo dostávají dotace na hektar
obhospodařované půdy, na techniku,
na dojnice, prasnice, na sucho, na
mokro, na zatravnění ploch, na vývoz
produktů, v současné době na hnojení
a hlubokou orbu a kdoví na co ještě.
V turistickém ruchu žádná jasná pravidla neexistují. Provozovatelé restaurací, hotelů, penzionu chtějí být také
schopni konkurovat podnikatelům
v tomto oboru z jiných zemí. Na tyto
potřeby se však nikdo neptá, nikdo je
nemapuje, chybí dlouhodobá koncepce. Takže podnikající v turistickém ruchu s pokorou zemědělcům závidí.
Věřím, že krajští zastupitelé, zvoleni
v podzimních volbách budou této problematice věnovat větší pozornost,
zejména ve
spravedlivém
a transparentním rozdělování dotací,
které budou
sloužit
ke
skutečnému
rozvoji regionu. Pro zastupitele, kteří
kandidují a budou zvoleni za KSČM je
to samozřejmostí.
JUDr. Václav ORT,
„patnáctka“ krajské kandidátky
KSČM
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Zoologická zahrada ve Dvoře Králové za poslední čtyři roky velmi výrazně změnila svůj vzhled. Především došlo k výraznějšímu zaměření na Afriku, a to jak
v původu chovaných druhů zvířat, tak ve výrazné změně image zoo do afrického stylu, což je vidět už na první pohled ve vstupním areálu. Pro návštěvníky je
taková specializace zajímavější. Změnil se styl marketingu zahrady, suvenýry
a upomínkové předměty, změnil se rozsah a kvalita doprovodných programů.
Na konci července to byl týdenní festival Afrika všemi smysly, kdy bylo možné
černý kontinent nejen uvidět, uslyšet, ale
také cítit, ochutnat i ohmatat. Hned na
počátku změny vedení zoo jsme se rozhodli, že zahrada nesmí plnit jen funkci
chovatelskou, vzdělávací a výchovnou,
jakkoli jsou tyto funkce klíčové, ale musí
také nabídnout návštěvníkům zážitky,

Africká vesnička ve dvorské zoo.

a to především zážitky pro děti. Proto se
každým rokem vytváří něco nového, na
co se mohou těšit zvláště děti. Hned

v druhém roce bylo vybudováno velké
hřiště v podobě hradiště s lanovými
lávkami, loni vzniklo lanové centrum,
lávka přes velký výběh a vstup do termitiště ve výběhu nosorožců. Umělé termitiště dětem zprostředkuje mnohem bližší
a bezpečný pohled na tato zajímavá zvířata. Letošní novinkou je autentická západoafrická vesnička, kde mají děti možnost se vyřádit,
pohladit si ovce
a kozy a seznámit se s tím, jak
se v takových
vesničkách žije.
Pozitivní změny se odrazily
i na počtu návštěvníků. Loni
se těsně přiblížili k půlmilionté
hranici a nyní to
vypadá, že bychom
letos
mohli půlmilionovou hranici
přesáhnout.
Přitom uzavírky
silnic ve Dvoře
Králové značně zkomplikovaly dopravní
obslužnost zoo. Stále vyhledávanější je
ubytování přímo v areálu zoo, kde nabízí

své služby hotel,
safari
kamp
s chatkami a letošní novinkou je
sedm afrických
stanů s verandami, obrácenými
k výběhu, kde se
večer shromažují zvířata. Není divu, že stany byly
zadány téměř okamžitě a rezervují se už
na přespříští rok.
Zvířata, chovaná v zoo, doplnily letos
dvě hroší samice, ubytované v přírodním
jezírku. Brzy by se měly dočkat mužského protějšku. Loni mezi chované druhy
přibyl drill černolící, hrabáč africký – loni
samec, letos samička. Ovšem největším
hitem loňského roku bylo zřízení lvího
safari, kde je smečka osmi lvů, tři lvice
a pět lvů. Divácky vděčné jsou i surikaty,
které s dovádějícími mláaty přitahují
hlavně děti. Běžně probíhají výměny zvířat, které organizuje EAZA, kam se před
dvěma lety zoo vrátila. Téměř úplně odpadly tržby za prodej zvířat, přesto se
zoo přes neustálé investice a opravy řadí mezi ekonomicky nejúspěšnější zoo
v republice.
Před volbami v roce 2012 jsem v Otázkách Václava Moravce dal slib, že vrátím
zoo její dobré jméno. Myslím si, že také
zásluhou dobrého vedení zoo se mi podařilo tento slib splnit.
RSDr. Ing. Otakar RUML,
vicehejtman Královéhradeckého
kraje a „jednička“ krajské
kandidátky KSČM

Vstup do dospělosti nesmí být vstupem do existenčních potíží
Když chovanci opouštějí jako plnoletí
dětský domov, má jim start do samostatného života usnadnit mj. finanční příspěvek vyplacený dětským domovem.
V tom, že mnohé děti dostanou při odchodu z dětského domova místo peněz
startovací balíčky, které dodá nezisková
organizace, vidím problém. Dozvěděla
jsem se, že balíčky které děti dostávají,
někdy nahrazují finanční částku, která
může dosáhnout až 25 tisíc korun (strop
není zákonem stanoven). Když se děti
mohou vrátit domů k rodičům, v mnoha
případech nedostanou žádné peníze.
Pokud se vracejí do sociálně slabých rodin, měl by to dětský domov vždy posoudit vhodnost nebo nevhodnost finanční-

ho přípěvku. V zákoně je benevolence, takže nejde
o obcházení zákona, záleží na tom,
jak si to daný subjekt zařídí. Záleží i
na tom, jak zhodnotí chování dítěte
– jak se učilo, jestli
bralo drogy... Aspektů je hodně. Podle toho pak částku vyčíslí. Nedomyšlené je
i to, že domov nemá vždy jasno v tom, jaké má odcházející dítě možnosti ubytování. Pokud není k dispozici byt nebo
ubytovna, obrací se domov na biologickou rodinu.

Není přece možné, aby v jedenadvacátém století spadl člověk, opouštějící dětský domov, hned do existenčních problémů. Jsem přesvědčena, že naše společnost musí chtít tyto lidi podporovat. V praxi to znamená co nejdříve prosadit zákon
o sociálním bydlení. Kvalitně zpracovaný
zákon by mohl vyřešit nejen situaci plnoletých, kteří opouštějí dětský domov. Jde
o to, aby se děti z dětských domovů a sociálně slabých rodin nestávaly automaticky obě mi zrůdného sociálního systému,
který si vysloužil v zahraničí nechvalně
známé označení „juvenilní justice“.
Mgr. Zdeňka ŠÁROVÁ,
krajská zastupitelka
a „trojka“ krajské kandidátky KSČM

PŘEDSTAVUJEME KANDIDÁTY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

ČTYŘI ROKY AFRIKY V SRDCI EVROPY

JSME SPORTOVNÍ KRAJ

PŘEDSTAVUJEME KANDIDÁTY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA
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Tělovýchova, sport a volnočasové aktivity patřily v končícím volebním období
do mé gesce krajské radní. Sportovní
kluby a tělovýchovné jednoty jsou v našem kraji velmi aktivní, jsme celkově
sportovní kraj. Víme však, že ve sportu
chybí peníze. Jsme proto pyšní, že se
nám v kraji podařilo navýšit finanční prostředky pro dotační programy na podporu všech sportovních aktivit. Otevřeli
jsme program na podporu tzv. „pohybové gramotnosti“, kam patří i sport pro
všechny. Celková podpora oblasti sportu
dosáhla v roce 2015 více než 23 mil. ko-

run a došlo tak k navýšení oproti roku
2010 o téměř 13 mil. Kraj má propracovaný dotační systém s nejširším portfoliem dotačních programů ze všech čtrnácti krajů naší republiky.
Finance chybí na obnovu, údržbu a budování nových sportovních zařízení. Rádi bychom v dotačních programech měli
zpět program na poskytnutí investičních
prostředků, ale na to bychom potřebovali podstatně větší částku, než kterou kraj
může uvolnit. Přiznám, že chybí i ucelený přehled o sportovištích, jejich stavu,
využití, vlastnictví, vybavení a dalších
potřebách. Novelizace zákona o podpoře sportu má přinést evidenci sportoviš a provázel jí
i příslib posílení financí. Snad to tak
bude a slib bude
splněn. Kraj bude
mít zájem si sám
zmapovat sportoviště na svém území.
Ale abych si jenom nestěžovala,
podařilo se dobudovat školní hřiště
Táňa Šormová na Pomezních Boudách s Jaromírem Kohlíčkem.
u gymnázia v Rych-

SVÉ PRÁCI ROZUMÍME
Za poslední čtyři roky prokázali zástupci KSČM v zastupitelstvu Královéhradeckého kraje, že své práci rozumí. Měli jsme snahu věci řešit, postavili
se čelem k problémům, navrhovali řešení, komunikovali s opozicí, předcházeli
střetům, sliby se snažili plnit. Vážili si
práce úředníků a zaměstnanců, naslouchali názoru druhých, nechovali se nadřazeně ani se nesnažili dělat podlé
úskoky. Své názory a návrhy jsme říkali
otevřeně.
Mrzí mě, že se nám nepodařilo být
tvrdší v oblasti školství, kde byla připravena optimalizace středních škol a díky
neprosazení se nyní zbytečně vyhazují
finanční prostředky a kraj si přidělává
další starosti. Totéž platí pro zdravotnic-

JSME TÝM
A PRACUJEME PRO VÁS!

tví a sociální služby. I zde jsme byli seznámeni s problémy a navrhovali řešení, která by alespoň částečně stabilizovala roztočenou spirálu špatných rozhodnutí a nesystémových kroků. Zklamaná jsem i z toho, že se nám nepodařilo za čtyři roky prosadit přehodnocení
přidělování finančních dotací pro církve
a jejich majetek. Domnívám se, že je na
čase, aby církve měly vzhledem k nabytému majetku stejné postavení jako
všichni ostatní. Podnikají přece v pronájmech, školství nebo v sociálních
službách.
Na druhou stranu je potřeba říci, že toto čtyřleté období bylo plné aktivit, shod
s opozicí, což dokazuje hlasování, dobře čerpaných evropských peněz a kva-

nově, pěkné hřiště
vyrostlo u průmyslovky v Jičíně,
připravuje se projekt na nové hřiště
u gymnázia v Dobrušce. Jsem přesvědčena, že na
úrovni Královéhradeckého kraje byla podpora sportu nastavena dobře. Na
úřadě máme dobrý tým, který sportovní
prostředí zná a snaží se pomáhat jeho
rozvoji. A myslím, že i sportovci, trenéři
a příznivci sportu to oceňují.
Velmi si vážím práce dobrovolných trenérů, především těch, kteří se věnují dětem a mládeži. Považuji je za základní
opory masového sportování. Proto jsem
v roce 2014 iniciovala vznik projektu Zlatá koruna Královéhradeckého kraje,
v němž jsou oceňováni dobrovolníci pracující s dětmi a mládeží v oblasti sportu,
ale i v dalších volnočasových aktivitách.
Pociujeme trend úbytku dobrovolníků,
vnímáme, že jsou nedostatečně společensky ohodnoceni. Panuje mínění, že
„to funguje samo“, ale ono to tak není.
Mgr. Táňa ŠORMOVÁ,
radní kraje
a „dvojka“ krajské kandidátky KSČM

litně sestaveného
rozpočtu. Příkladem můžou být
navýšené finance
pro obce (to
opravdu není zásluha paní zastupitelky Berdychové) nebo alokované zdroje na ekologické zátěže. Pomoci jsme se snažili
všude, kde jsme to považovali za důležité. Jsem přesvědčená o tom, že práce
pro lidi žijící v Královéhradeckém kraji
bychom nadělali ještě více, kdyby v čele hejtmanství stál náš Ota Ruml.
Prosím proto všechny spoluobčany,
které jsme přesvědčili o naší schopnosti a důvěryhodnosti, aby nám dali opět
svůj hlas v krajských volbách, abychom
mohli pokračovat v nastavených hodnotách a prioritách.
Lenka FIALOVÁ DiS.,
krajské zastupitelka
a „sedmička“ na kandidátce KSČM
Stránky připravila
Taána LANKAŠOVÁ
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Radní za KSČM Táňa Šormová podrobně
informovala členy KhKV KSČM o stavu
regionálního školství. Za odvedenou práci,
která nebyla bez složitostí, jí předsedkyně KV
Věra Žižková poděkovala. Školství, které kraj
ovlivňuje především v rovině přerozdělení
centrálních financí, v péči o vzdělávací středoškolské obory a o budovy, čekají změny
připravené ministryní Valachovou. Poslanec
Zdeněk Ondráček bude nápomocen při
řešení školské problematiky.
Výbor dále projednal připravenost akce pod
Kunětickou horou a krajského předvolebního
mítinku. Dostal informaci o stavu hospodaření v prvním pololetí roku 2016 a využití
financí pro dokončení volební kampaně.
Konstatoval, že volební noviny nebyly vždy
ČP dodány podle smlouvy. Členové se
seznámili s fungováním krajského webu
(www.kscmkhk.cz), kde jsou připraveny
medailonky kandidátů, slideshow předních
kandidátů i videa, s nimi (za ne vždy ideálních
podmínek) natočená. Přístupná jsou i ze
stránek OV KSČM. Výbor ocenil tuto práci
tříčlenné skupiny, jež ji odvedla z velké části
bez nároku na odměnu. Zve tímto také veřejnost k nadcházejícím volbám.
(vha)

VOLÍME KANDIDÁTKU KSČM
V říjnu budeme volit třetinu Senátu a krajská zastupitelstva. Našeho kraje se týká senátní obvod č. 37, kam volí také občané Jičínska Věru Beranovou – učitelku matematiky s bohatou praxí na střední odborné škole v Nymburce. Na Chlumecku volíme za
senátní obvod č. 43 Pavla Studničku (větší
část je na Pardubicku).
Od minulých voleb se KSČM úspěšně podílí na řízení v devíti krajích. V Ústí
n. L. jsme vyhráli volby a Oldřich Bubeníček
patří mezi nejoblíbenější hejtmany ČR.
KSČM vyhrála volby také v Karlovarském
kraji. Zde však „zásluhou“ ČSSD skončila
v opozici. Ale i v dalších krajích jsou naši
zastupitelé přínosem. Vicehejtman Královéhradeckého kraje Otakar Ruml byl dokonce vysoce oceněn primátorem Hradce Králové Zdenkem Finkem – ze strany našich
odpůrců (HDK) v jeho jednom předvolebním
materiálu.
Od roku 1946 jsem nevynechal žádné volby. Vždy jsem věděl, komu dát hlas. Také
dnes nám KSČM nabízí velmi kvalitní kandidátku. Získávejme co nejvíc našich blízkých,
přátel a sousedů, aby šli k volbám a dali hlas
těm, kterým věříme, že budou svědomitě
hájit zájmy deseti miliónů neelitních občanů.
Volme kandidáty a kandidátky za KSČM!
Jaroslav PRŮŠEK
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CHCI, ABY SE V NAŠEM KRAJI ŽILO CO NEJLÉPE
Kraje mají ve své správě mnohé oblasti života svých občanů. Jako učitelce
je mi nejbližší školství. Podporuji již započatý trend rozvoje technicky zaměřených oborů, hlavně v učňovském školství. Vždy jsme byli považováni za zdatné řemeslníky a vynalézavé techniky.
Pořekadlo o zlatých českých ručičkách
by mělo platit i nadále.
Jsem i zastupitelkou města Kostelec
nad Orlicí, a tak mám možnost se blíže
seznámit i s dalšími problémy, které trápí spoluobčany. Rozvoj průmyslové zóny Solnice-Kvasiny přináší i některá negativa. Je to hlavně zvýšený provoz na
silnicích. U některých měst a obcí se již
podařilo vybudovat obchvaty, jiná místa
na řešení teprve čekají, jako například
Častolovice. Zastupitelstvo Kostelce
nad Orlicí svým rozhodnutím o změně
územního plánu podpořilo vybudování
obchvatu mezi Kostelcem a Častolovicemi směrem na Solnici. Stav silnic ve
správě kraje se také postupně zlepšuje,
ale je ještě mnoho kilometrů cest, které
volají po opravě.
Pracovala jsem také v sociálním výboru při krajském zastupitelstvu a měla

jsem možnost se
seznámit s touto
problematikou.
Stále se zvyšuje
péče o naše seniory a snaha
o co možná nejdelší pobyt v domácím prostředí
s dostupnou terénní péčí je zcela v souladu s požadavky klientů a jejich rodin.
Kraj se také zabývá památkovou péčí.
V tomto směru bych ráda prosazovala
větší důraz na podporu údržby památek
v majetku měst a obcí než církví. Ty mají možnost realizovat opravy z finančních zdrojů, které jim stát poskytuje jako
náhradu za nevydaný majetek.
Náš kraj oplývá přírodními i kulturními
krásami,žijí tu pracovití lidé, a tak si zaslouží tu nejlepší péči i ze strany krajské
samosprávy. Mám zájem, aby se u nás
dobře žilo a mohli jsme být hrdi, že žijeme právě v Královéhradeckém kraji.
Mgr. Věra ŽIŽKOVÁ,
„čtrnáctka“ krajské
kandidátky KSČM

Okurková sezóna v péči o životní prostředí
v Rychnově nebyla
Město Rychnov nad Kněžnou investuje
do akcí, které
značně přispívají ke zlepšení
životního prostředí ve městě
a okolí. Měsíce
červenec a srpen bývají označovány jako „okurková sezóna“. To ale v Rychnově nad
Kněžnou neplatí, především v oblasti péče o veřejná prostranství a sportoviště, což se dá zdokumentovat
následujícím výčtem akcí.
Koncem června byla dokončena
kompletní výměna umělého trávníku
vedle Sokolovny a nyní se čeká na
udělení licence od příslušného orgánu, aby se zde mohla hrát soutěžní
utkání. Dále byla uskutečněna oprava schodiště v „Modřínkách“ (na pěší stezce od hotelu Panorama k bývalé škole v přírodě v Habrové), která zlepší podmínky pro pěší turistiku
v této oblasti. O prázdninách byla

dokončena rekonstrukce levého
chodníku v Jiráskově ulici v části Láň
(směrem k poliklinice). V Havlíčkově
ulici se uskutečnila druhá etapa
opravy pěší zóny mezi obchody. Během prázdnin rovněž došlo k úpravě
veřejného prostranství na Školním
náměstí směrem ke Starému náměstí, což představuje opravu komunikace v této části a novou parkovou úpravu vedle Společenského
centra. A přímo ve Společenském
centru byla zrekonstruována kulturní
místnost, která by měla přispět ke
zlepšení kulturního života v Rychnově. V Lokotě došlo na výstavbu
chodníku na levé straně vozovky od
Rychnova směrem na Častolovice.
Všechny tyto akce byly finančně zajištěny z městského rozpočtu bez
dalšího zadlužení města. Těším se
na první zářijové dny, kdy by měla být
většina těchto akcí už dokončena.
JUDr. Milan NOVÁK (KSČM),
radní Rychnova n. Kn.
a „šestnáctka“ kandidátky KSČM
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Sociálně spravedlivý přístup ke všem občanům
Sociální spravedlnost je stále více
aktuálním tématem, nebo je zjevné, že je nezbytné
státní hospodářskou politiku „sladit“ se sociální politikou tak, aby byly nastoleny sociálně spravedlivé poměry pro všechny
české občany – potažmo občany našeho kraje.
Jsem přesvědčen, že není možné, aby
zaměstnanec, pracující na jakékoliv pozici, pobíral mzdu tak malou, že je nucen
žádat o sociální dávky. Je to neúcta k zaměstnancům, pracujícím za takto malé
mzdy, a to jak ze strany zaměstnavatele,
tak i státu, který k tomuto stavu vytvořil
podmínky tím, že stanovil minimální
mzdu na úrovni almužny, ze které není
možné vyžít, natož naspořit si nějaký obnos např. na nečekané výdaje. Důsledkem výše uvedeného je navíc dotování
mzdových výdajů některých zaměstnavatelů ze strany státu, nebo vyplácením
sociálních dávek vlastně doplácí zaměstnancům pobírajícím nízké mzdy peníze, které by tito měli dostat od svého
zaměstnavatele.
Zároveň je nepřijatelné, aby někteří zaměstnavatelé propouštěli zaměstnance
v předdůchodovém věku, kteří se stávají de facto nezaměstnatelnými a závislými na státních dávkách. V civilizovaných
zemích tito zaměstnanci požívají takové
ochrany, která výše uvedené praktiky
znemožňuje.

V neposlední řadě je třeba zavést efektivnější pomoc nezaměstnaným v pomoci k získání nového zaměstnání. Není řešením využívání nezaměstnaných na
veřejně prospěšné práce pro obce apod.
(v dnešní době obce po tomto stále více
volají), kdy se fakticky jedná o zneužívání momentální situace těchto spoluobčanů. Tento způsob zneužívání nezaměstnaných nemůže být ospravedlňován ani
nedostatečnými finančními prostředky
obcí. Pokud jakýkoliv zaměstnavatel (tedy i obec) potřebuje vykonat práci, musí
vytvořit řádné pracovní místo a není
možné toto obcházet využíváním nezaměstnaných, kteří se proti tomuto postupu nemají jak bránit.
Jedním z řady nutných opatření je tedy
prosazení minimální mzdy na odpovídající výši, která by odpovídala hodnotě odvedené práce a zároveň současným cenám zboží. Byl by to zároveň motivační
prvek pro obtížně zaměstnatelné osoby,
které v dnešní době nejsou k práci ničím
motivováni. Ve všech vyspělých státech
se každému vyplatí pracovat a je nutné,
aby toto platilo i v naší zemi.
Ve věci zvýšení minimální mzdy se
v současnosti velmi aktivně angažuje
Českomoravská konfederace odborových svazů, kterou je třeba v těchto aktivitách maximálně podpořit a vytvořit
podmínky pro zdárný výsledek jejich jednání s podnikateli a zaměstnavateli.
Josef ZIMA,
„jedenáctka“ na krajské
kandidátce KSČM
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KRÁLOVÉHRADECKO
Dne 23. 9. se dožije 75 let Václav Pokorák.
Stálé zdraví, pohodu, štěstí a spokojený život
přejí členové 3. ZO KSČM a OV KSČM Hradec
Králové. * V červenci se dožila 93 let Anna
Dlesková, v září oslaví 85 let Jaroslav Benda
a Jana Holická 65 let. Všem blahopřeje ZO
KSČM Stěžery a Levicový klub žen.

TRUTNOVSKO
Eva Pešková z Bernartic oslaví 65 let, Jan
Spitzer z Radvanic 20 let, Jaroslav Máslo
z Prosečné 75 let, Petr Kramer z Vrchlabí 70
let a Miroslav Feistaver z Vrchlabí oslaví
osmdesátiny let.
Oslavencům blahopřeje OV KSČM Trutnov
a přeje mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let.

NÁCHODSKO
Sedmdesátky se dožívá 22. 9. Marie
Mervartová z České Skalice. ZO KSČM ji přeje
mnoho zdraví a štěstí v dalších letech.

RYCHNOVSKO
Miroslava Podolská z Dobrušky oslaví 85
let, Milena Nováková z Častolovic 65 let a Karel Střihavka z Českého Meziříčí 75 let. Jiří
Ditrich a Alena Čapková oslaví 65 let, Josef
Lukášek a Marie Březinová oslaví 85 let.
Všichni jsou z Rychnova n. Kn. Miroslav Vanický z Týniště nad Orlicí bude mít sedmdesátiny. Jaromír Bárta z Vamberka se dožije 91 let
a Jana Nosková z Hlásky 65 let.
Mnoho zdraví, optimismu a pohody do dalších
let přeje oslavencům OV KSČM Rychnov n. Kn.

JIČÍNSKO
Sedmdesátiny oslaví Vlastimil Polák z Volanic, 85 let Josef Kopal z Jičína-Popovic a devadesátin se dožívá František Růžička z Hoříc
v Podkrkonoší.
Jmenovaným přeje OV KSČM spolu se základními organizacemi všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti a děkuje za dosavadní práci pro stranu a společnost.
OV KSČM Jičín

ROZLOUČENÍ
Dne 15. července zemřel po těžké nemoci
v 89 l. dlouholetý komunista Vratislav Veselý.
Hlubokou soustrast vyjadřuje 42. ZO KSČM.
Čest jeho památce!
Tradiční akce albrechtických komunistů se
konala na hřišti SK v Borku. V příjemném
prostředí uváděl akci předseda ZO KSČM
Albrechtice Jaroslav Hlušička. Mezi hosty
byli tři kandidáti z rychnovského okresu –
Josef Lukášek, Věra Žižková a Jana Kupcová
(na foto vpravo s předsedou ZO).

PO PŘEČTENÍ PŘEDEJ DÁLE!
KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje. Toto číslo vyšlo v září 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
do Krajánku budou zveřejněny na webu http://kscmkrhk.cz. Redakční rada 14. 9. od 14 h.

8 w září

KRAJÁNEK m 2016
ZO ČZS Častolovice, Územní
sdružení ČZS Rychnov n. Kn. a městys
Častolovice pořádají
18. výstavu ovoce, zeleniny a květin
ve dnech 6.–9. října 2016
ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH
Radost – Krása – Užitek
areál sokolské zahrady, sokolovna
a zahrádkářská budova
V ČASTOLOVICÍCH

)))

POZVÁNKA
7. září
15. září
16. září
19. září
23. září

NA SETKÁNÍ S KANDIDÁTY

3. října
6. října

od 7 hod.
13.00 hod.
15.00 hod.
9.00 hod.
10.00 hod.
12.00 hod.
14.00 hod.
10.00 hod.
14.00 hod.
16.00 hod.
14.00 hod.
15.00 hod.
17.00 hod.
9.00 hod.
15.00 hod.
15.30 hod.
od 7 hod.

6. října

13.00 hod.

27. září

29. září

1. října

))) KRAJÁNKOVY

Hradec Králové, kontaktní kampaň v ulicích města
Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad
Nová Paka, Dukelské nám.
Kopidlno, Hilmarovo nám.
Jaroměř, Josefov
Jaroměř, Jakubské předměstí
Jaroměř, prodejna na Zavadilce
Dobruška, nám. F. L. Věka
Rychnov nad Kněžnou, Staré nám.
Týniště nad Orlicí, Mírové nám.
Police nad Metují, Masarykovo nám.
Broumov, Mírové nám.
Teplice nad Metují, stanoviště Bus
Jičín, Žižkovo nám.
Náchod, náměstí TGM
Trutnov, Krakonošovo nám.
Hradec Králové, kontaktní kampaň v ulicích města
KRAJSKÁ AKCE
Hradec Králové, nám. 28. října

NETRADIČNÍ DOBROTY

Sugo
Pro 2 osoby: l 200 g mletého hovězího
masa l 6 rajčat l cibule l 2 stroužky
česneku l lžička oleje l sladká paprika
(vynikající je uzená) l tymián l pepř
a sůl.
Na oleji nechte zpěnit nasekanou cibulku a přidejte
maso, které opékejte a míchejte, aby se netvořily
hrudky. Osolte, okořeňte,
přidejte utřený česnek,
oloupaná, na kostičky
pokrájená rajčata a společně duste do měkka, aby
zůstalo minimum šávy.
Podávejte s pečivem, nebo polentou.
Tentokrát jsem nahlédla
do italské kuchyně a obje-

vila tuhle rychlou, levnou a snadnou dobrotu, kterou vám na podzimní dny, kdy
jsou rajčata levnější, vřele doporučuji.
Kdykoli jindy klidně použijte loupaná rajčata z konzervy. Mají jednu výhodu – jsou
plně dozrálá a mají správnou chu.
Vařila Taána LANKAŠOVÁ

V KRAJI BUDEME
PROSAZOVAT
TYTO ZÁSADY
l
Chceme snížit vliv byrokracie
na politická rozhodnutí samosprávných orgánů
Královéhradeckého kraje.
Budeme dále omezovat
administrativní náročnost
úředních úkonů pro obce
a občany.
l
Všechna podstatná rozhodnutí
musí být nejprve projednána
s občany, jichž se dotknou,
prostřednictvím místních
samospráv. Nebudeme
rozhodovat bez konzultace
s občany a odborníky.
l
Dění v akciových společnostech
v majetku kraje musí být
pod kontrolou krajských
zastupitelů a veřejnosti.

Volte KSČM!
Pomozte nám naplnit naše cíle
a umožněte nám dokončit započaté
projekty. Informujte o našich programových cílech své příbuzné
a známé. Vítáme všechny vaše
náměty a nápady, jak společně
zlepšit život v kraji!
KhKV KSČM Hradec Králové,
stávající i budoucí zastupitelé
Královéhradeckého kraje za KSČM

Krajský volební program
naleznete na:
http://kscmkrhk.cz/volby2016/volebni-program-2016
Medailonky kandidátů a videa
s nimi hledejte na:
http://kscmkrhk.cz/volby-2016/
medailonky-kandidatu

