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S heslem a programem KRAJ PRO
LIDI a s osobním mottem
BEZPEČNOSTI vede kandidátku
KSČM v Královéhradeckém kraji do
voleb krajský zastupitel a poslanec
Zdeněk Ondráček.
•  KSČM utrpěla před čtyřmi lety
v krajských volbách docela nezaslou-
ženou porážku, po tom, kdy odvedli
zastupitelé a radní v čele s Otakarem
Rumlem velký kus práce.  Klub
musel obsáhnout krajskou problema-
tiku jen se čtyřmi, byť zkušenými,
zastupiteli a lidmi ve výborech. Jak
jste se s tím poprali?

Samozřejmě jsme byli v nové si -
tuaci, kdy jsme si jednotlivé proble-
matiky museli rozdělit mezi čtyři
zvo lené  k ra j ské  zas tup i t e l e .
Vzhledem k našemu předchozímu
působení v radě kraje, kdy tři ze stá-
vajících zastupitelů byli jejími členy,
to ale nebyl až takový problém, pro-
tože znalost úřadu a možnost vědět,
na koho se obrátit, nám ulehčovalo
situaci. Bylo to samozřejmě něco
nového, ale myslím si, že jsme se
s tím poprali se ctí.
•  Nekomplikuje vám poslanecký
mandát účast na jednáních kraje?
V čem je prospěšný?

Vzhledem k tomu, že v zastupitel-
stvu kraje je více poslanců a také
senátorů, jednání probíhají v pondělí,
což je poslanecký den, tudíž s tím
není zásadní problém. To, že jsem ve
výborech pro bezpečnost jak
v Poslanecké sněmovně, kde jsem
jeho místopředseda, tak na kraji, má
velký význam. Informace, které mám
při řešení nějakého problému v rámci
kraje, můžu přenášet a řešit na půdě
Sněmovny nebo při jednáních
s ministerstvem vnitra, popřípadě
s řediteli jednotlivých bezpečnost-
ních sborů, a obráceně, pokud jsou
nějaké nové věci, které přicházejí
seshora, mohu tyto informace poměr-
ně rychle předávat dolů do krajského
zastupitelstva a jednotlivým bezpeč-
nostním složkám Královéhradeckého
kraje. Využil jsem to například při
zajištění financí na rekonstrukci sta-
nice Hasičského záchranného sboru
v Jaroměři a také na výstavbu nové
hasičské zbrojnice pro Jednotku
sboru dobrovolných hasičů v Horním
Starém Městě Trutnov. To jsou věci,
které v podstatě prolínají práce
poslance a krajského zastupitele. 
•  KSČM jde do voleb s heslem
KRAJ PRO LIDI. Tomu odpovídá
program KSČM, v němž slibujete
řídit se potřebami občanů kraje, kon-
zultovat se starosty a odborníky řeše-
ní problémů jako minule. Půjdete
dále touto cestou? 

Heslo vychází z celostátního hesla
naší strany a samozřejmě i program,
s kterým vstupujeme do krajských
voleb, odpovídá potřebám obyvatel
žijících v regionu Královéhradeckého
kraje. Samozřejmě bez aktivní kon-
zultace, bez aktivní spolupráce a set-

kávání se se zástupci měst a obcí, ať
to jsou představitelé samospráv, nebo
různých zájmových sdružení a spol-
ků, by ta práce možná nebyla, bez
přímého kontaktu s lidmi to dělat
nejde.
•  Z pozice opozice se snadněji kriti-
zuje vládnutí koalice. Bylo to často-
krát třeba? V čem s kritikou komu-
nisté uspěli?

Práce krajského zastupitele je
o informacích, které máte, a vzhle-
dem k tomu, že jste v opozici, je vždy
o malinko složitější se k některým
informacím dostat. Kritizovali jsme
například oblast sociálních služeb,

požadovali jsme po radě kraje, aby
nám předložila více konkrétních
materiálů a podrobností o tom, jak
danou problematiku řeší, a ne vždy
jsme s tím byli spokojeni. Takže ta
kritika tam skutečně je, ale vždy to je
cíleně na jeden konkrétní projekt.
Nestalo se, že bychom řekli, že jedna
z oblastí vůbec nefunguje. 
•  Co může udělat kraj pro zvýšení
bezpečnosti občanů, například pro
dobré fungování záchranného systé-
mu?

I v tomto ohledu je kraj v pozici,
kdy neřídí ani policii ani Hasičský
záchranný sbor. Kraj má v gesci
pouze jednu ze složek Integrovaného
záchranného systému, a to je zdravot-

nická záchranná služba. Výbor pro
bezpečnost se snaží koordinovat čin-
nosti všech složek IZS tak, aby občan
v rámci Královéhradeckého kraje měl
pocit bezpečí, protože bezpečný kraj
je zároveň i to dobré místo pro život.
Mohu říci, že jenom profesionálním
hasičům kraj za toto volební období
dal finanční prostředky ve výši skoro

16 milionů korun na jejich
činnost a další miliony
korun jdou na podporu
Jednotek sborů dobrovol-
ných hasičů. Mezi pravi-
delnými obdarovanými je
také Policie ČR, která od
nás dostala peníze na
nákup trezorových skříní
pro ukládání dlouhých
zbraní do vozidel nebo teď
po koronavirové krizi to má
být nákup mobilních kon-
tejnerů.
•  Zastavme se u zdravot-
nictví, které se dlouhodobě

potýká s nedostatkem financí. Bude
dost peněz například na modernizaci
nemocnic v okresních městech po
koronarovirové krizi?

Pro nás je důležité zachování páteř-
ní sítě zdravotnických zařízení
v rámci kraje, to znamená, aby každé
okresní město mělo svoji nemocnici.
Neméně důležitá je také samozřejmě
dostupnost základních lékařských
oborů v jednotlivých okresech tak,
aby pacient nemusel za každou ope-
rací dojíždět až do Fakultní nemocni-
ce v Hradci Králové, která spadá pod
ministerstvo zdravotnictví a která
řadu pacientů přebírá na specializo-
vané výkony. Kraj si vzal pro tyto
účely úvěr ještě před krizí.

•  Hodně sledovaná je také oblast
dopravy. Co bude třeba vykonat při
opravách krajských komunikací
a výstavbě D11?

Doprava v rámci Králové -
hradeckého kraje funguje v podstatě
celkem dobře, samozřejmě co se týká
dostupnosti, tam jsou určité výhrady
k jednotlivým časovým spojům právě

v těch odlehlejších částech
Náchodska, Trutnovska, popřípadě
Rychnovska. Vše se ale musí řešit
individuálně podle požadavků, a tam
je důležitá spolupráce se zastupiteli,
popřípadě starosty jednotlivých obcí
a měst. Co se týká dostavby D11, její
výstavba běží až do Jaroměře a před-
pokládáme, že termín dokončení,
který schválilo Ředitelství silnic
a dálnic, bude splněn. Další úsek,
který je v podstatě před zahájením
výstavby, je úsek státní hranice –
Trutnov. Očekáváme už v poměrně
brzké době nabytí právní moci staveb-
ního povolení a zahájení stavebních
prací. Byli bychom rádi, kdyby v příš-
tím volebním období byly tyto práce
zahájeny a na přelomu dalšího voleb-
ního období se mohly přiblížit
k dokončení tak, abychom i v rámci
spolupráce s polskou stranou byli
schopni kamiony dostat až za město
Trutnov. Samostatně je řešena dostav-
ba úseku mezi Jaroměří a Trutnovem,
kde jsou ještě některé nevyjasněné
otázky, které je potřeba řešit. 

Také v tomto případě je ale třeba
říct, že to není věc, kterou může
samostatně kraj zajistit, protože
výstavba dálnic je věcí celostátní, to
znamená ministerstva dopravy, niko-
liv kraje. V naší kompetenci jsou
pouze krajské otázky, to znamená
obchvaty nebo přivaděče – a ty samo-
zřejmě podporujeme. 
•  Nezaměstnanost zřejmě není pro-
blémem Královéhradeckého kraje.
V květnu dosáhla úrovně 3,9 %, což
je historicky nejnižší míra neza-
městnanosti a zároveň je to aktuálně
nejnižší míra nezaměstnanosti
v rámci České republiky. Znamená
to, že v této oblasti je v kraji vše
v pořádku, anebo tu vidíte nějaké
problémy?  

Nezaměstnanost je samozřejmě
rozdílná podle jednotlivých okresů.
Dlouhodobě je nejvyšší v okrese
Trutnov, naopak nejnižší nezaměst-
nanost je v okrese Rychnov nad
Kněžnou, což je dáno především

tamní automobilkou. Samozřejmě
může se stát, že na podzim nastane
hospodářská recese a automobilka
bude muset utlumit výrobu.
Vzhledem k tomu, že jsou na ni navá-
zány desítky jiných provozů, které
dodávají komponenty pro montáž
vozidel, mohlo by to znamenat
zásadní problém pro zaměstnanost
v regionu.
•  Na co by měli voliči myslet, až
půjdou do volební místnosti?

Voliči by měli myslet na to, že žijí
v regionu, který je dlouhodobě
z celostátního hlediska považován za
jedno z nejlepších míst pro život
v ČR. Snahou všech politiků by mělo
být, aby náš region takový zůstal i do
budoucna, popřípadě tam, kde jsou
některé nedostatky, aby se situace
zlepšovala. Domníváme se, že pro-
gram, se kterým KSČM vstupuje do
voleb, je pro občany velmi zajímavý
a pokud by se nám ho podařilo reali-
zovat, ocenili by to nejen obyvatelé
kraje, ale i jeho návštěvníci.

Jana DUBNIČKOVÁ

Bezpečný kraj je dobré místo pro život
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Ve volebním období 2016 až 2020
se mi se zastupiteli za KSČM -
Táňou Šormovou (výchova a vzdělá-
vání), Zdeňkem Ondráčkem (bezpeč-
nost) a Josefem Lukáškem (kultura,
sociální oblast) – dobře spolupraco-
valo a tvořili jsme dělný tým. Všichni
rozuměli problematice, kterou si
vzali na starost i ve výborech kraje.
Poděkování si zaslouží i další členo-
vé výborů – Lenka Fialová, Josef
Tylš, Jan Janeček, Petr Kebus, Josef
Zima  i zesnulý František Vrabec.
Jako odcházející předseda klubu
zastupitelů KSČM jim přeji opětov-
né zvolení, ale i více kolegů, kteří
s nimi zasednou k práci v zastupitel-
stvu až do roku 2024. Vyjadřuji jim
svoji podporu. Otakar RUML

Vážení spoluobčané,
letošní rok 2020 změnil životy nejen většiny

z nás, ale změnil život v celém světě v důsledku
pandemie, o které se tvrdí, že zatím na ni neumí
lékařská věda odpovědět. Mnohé se může změnit
i po volbách do krajských zastupitelstev a do tře-
tiny Senátu Parlamentu České republiky, které nás
čekají na počátku října. Dovolte mi, abych vás
k nim pozval. 

Jedním z kandidujících subjektů s komplexním
programem je i Komunistická strana Čech
a Moravy. Právě v letošním roce oslavila naše
strana 30 let od svého založení. A skutečně je co
slavit. Naše práce pro občany České republiky
totiž nepřišla vniveč. Dokázali jsme prosadit
spoustu dobrého, ať už v letech, kdy naše vlast
vzkvétala, nebo i tehdy, kdy procházela krizí
a komunisté ji pomáhali z krize vyvést. Vždy jsme
naslouchali občanům, vnímali jejich připomínky
a snažili se pomáhat s řešením problémů, se kte-
rými se na nás obraceli. 

Možná to zní troufale, ale v mnoha sférách se to
povedlo. Ruku v ruce s vámi všemi, podle hesla
o lidech s lidmi. Dokázali jsme prosadit zvýšení

důchodů i minimální mzdy,
prosadili jsme vyšší finance do
zdravotnictví i sociálních slu-
žeb – tak, jak by to mělo být,
aby byl systém, v němž žije-
me, spravedlivý. A máme
i další cíle, které vyplývají
nejen z našeho programu,
nýbrž i z impulzů, které dostá-
váme v každodenním kontaktu
od vás, občanů naší krásné
vlasti.

Program Komunistické stra-
ny Čech a Moravy důrazně
prosazuje ochranu zemědělské
půdy, zvýšení potravinové
soběstačnosti, ochranu přírodního bohatství,
návrat vody do vlastnictví obcí, měst a státu,
výrazné zlepšení dopravní situace a výstavbu
dostupných bytů, ochranu přírody a v neposlední
řadě důstojný život po seniory a hendikepované.
Myslíme i na podporu učňovského školství
a zajištění trvale dostupné lékařské péče. Je potře-
ba rovněž zvýšit vybavenost obcí a zabránit odli-

vu lidí do větších aglomerací.
I o tomto budou letošní volby. 

Doufám, že zvážíte hlas pro kandi-
dátky a kandidáty KSČM jak do kraj-
ských zastupitelstev, tak Senátu
Parlamentu ČR. Nikdy jsme se nepre-
zentovali pouze slovy, vždy klademe
důraz na plnění volebního programu.
Ať už jsme byli v čele krajů či v opo-
zici, vždy jsme důsledně prosazovali
zájmy všech občanů bez ohledu na
jejich věk, pohlaví, vzdělání, politic-
ký názor či příslušnost k jakékoli
sociální skupině. Troufám si říci, že
jsme v tomto ohledu jediná strana,
která právě výše uvedené dodržovala

celých 30 let a dodržovat bude i nadále.
Proto mi dovolte vás, milí spoluobčané, ještě

jednou co nejsrdečněji pozvat k říjnovým volbám.
Váš hlas ovlivní život každého z nás, zvláště v této
zvlášť náročné době plné změn.

Váš Vojtěch FILIP, 
1. místopředseda Poslanecké sněmovny 

a předseda ÚV KSČM

Pro nás je důležité zachování páteřní sítě
zdravotnických zařízení v rámci kraje, 

to znamená, aby každé okresní 
město mělo svoji nemocnici. 

KRAJ PRO LIDIKRAJ PRO LIDI
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KANDIDÁTNÍ LISTINA KSČM
1. JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., 51 let, poslanec, Trutnov, KSČM
2. Bc. Petra Zakouřilová, 46, ředitelka MŠ, Kostelec n. Orl., bez PP
3. JUDr. Václav Ort, 68, místopředseda ÚV KSČM, Sobotka, KSČM
4. Mgr. Táňa Šormová, 64, učitelka, Hradec Králové, KSČM
5. Mgr. Soňa Marková, 57, expertka ve zdravotnictví, Náchod, KSČM
6. Ing, Lubomír Štěpán, 66, projektant, Hradec Králové, KSČM
7. PaedDr. Josef Lukášek, 68, místostarosta, Bystré v. Orl. h., KSČM
8. Marcela Kováčíková, 48, pečovatelka, Hořice v Podkr., KSČM
9. Jaroslav Manych, 43, technik IT, Náchod, bez PP

10. Mgr. Iva Řezníčková, 46, manažerka ve zdravotn., Trutnov, bez PP
11. Josef Tylš, 35, dělník, Trutnov, KSČM
12. Mgr. Josef Radocha, 64, státní zaměstnanec, Lhota Netřeba, bez PP
13. Jiří Machula, 66, místostarosta, Kopidlno, KSČM
14. Petr Falta, 33, obchodník, Hradec Králové, KSČM
15. Josef Dušek, 49, předseda odb. KOVO Ammann CR, Náchod, bez PP
16. Petr Fejfar, 61, mistr, Stará Paka, bez PP
17. Jaroslav Divíšek, 37, skladník, Vamberk, KSČM
18. Hynek Vejnar, 49, vedoucí betonárny, Česká Skalice, bez PP
19. Lenka Fialová, DiS., 53, administr. prac., Hradec Králové, KSČM
20. Jaroslav Vrba, 73, horník, Malé Svatoňovice, KSČM
21. Lenka Kopysová, 44, prodavačka, Šárovcova Lhota, KSČM
22. Jan Janeček, 65, elektromechanik, Kvasiny, KSČM
23. Libor Kráčmar, 60, technik, Hradec Králové, KSČM
24. Radim Fryčka, 71, důchodce, Úpice, KSČM
25. Thomas Rösler, 26, nástrojař, Valdice, bez PP
26. Vladimír Berger, 31, finanční poradce, Hradec Králové, bez PP
27. Zdeněk Koudelka, 35, řidič, Trutnov, KSČM
28. Pavel Václav Chrtek, 46, zootechnik, Úbislavice, bez PP
29. Petr Forche, 42, dělník, Vamberk, KSČM
30. Jiří Zvára, 64, zemědělský technik, Česká Skalice, KSČM
31. Vladimír Motyčka, 68, dělník, Nový Bydžov, KSČM
32. Jiří Cee, 66, důchodce, Trutnov, KSČM
33. Michal Kürhty, 45, editor, Červený Kostelec, KSČM
34. Ing. Věra Kučerová, 66, ekonomka, Solnice, KSČM
35. Zdeněk Žoček, 70, strojvedoucí, Broumov, KSČM
36. Daniel Čapek, 44, manažer telekomunikací, Nové Město, KSČM
37. Lenka Rosůlková, 46, operátorka, Trutnov, bez PP
38. Václav Šmatolán, 61, chovatel sport. koní, Hořice v Podkr., KSČM
39. Jitka Marková, 40, účetní, Týniště nad Orlicí, KSČM
40. Ing. Jaroslav Špičák, 59, bankovní úředník, Chlumec n. C., bez PP
41. Filip Svoboda, 26, dělník, Dvůr Králové, KSČM
42. Miroslav Kalivoda, 63, řidič autobusu, Trnov, KSČM
43. Miroslav Macháček, 70, důchodce, Nový Bydžov, KSČM
44. JUDr. František Koloc, 72, právník, Nová Paka, KSČM
45. Ladislav Winzberger, DiS., 61, strojní zámečník, Týniště nad Orl., KSČM
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KRAJ MUSÍ SLOUŽIT

SVÝM OBČANŮM
 Všechna podstatná rozhodnutí musí být nejpr-

ve projednána s občany, jichž se dotknou, pro-
střednictvím místních samospráv. Nebudeme
rozhodovat bez konzultace s občany a odbor-
níky.

 Chceme předat budoucím generacím přírodu
alespoň v takovém stavu, v jakém jsme ji pře-
vzali. 

PRO MLADÉ A RODINY S DĚTMI
 Získáme granty pro podporu výstavby sociál-

ně dostupných bytů.

 Zachováme síť středních škol s preferencí pří-
pravy nové generace řemeslníků a techniků.

 Získáme školy pro program obědů zdarma.

 Rozšíříme dotace na volnočasové dětské, mlá-
dežnické a rodinné aktivity.

 Prosadíme citlivý přístup k využívání pěstoun-
ské péče. 

PRO PRACUJÍCÍ GENERACE
 Podpoříme drobné podnikání.

 Umožníme vznik krajského dopravního podni-
ku.

 Podporujeme zvyšování mezd a solidní pra-
covní podmínky.

PRO SENIORY
 Posílíme odlehčovací služby a vznik nových

míst v domovech pro seniory.

PRO VŠECHNY OBČANY KRAJE
 Personální stabilizace páteřní sítě krajských

nemocnic je základem dostupné a kvalitní
zdravotní péče. 

 Trváme na veřejné kontrole výběrových řízení
a hospodaření kraje, zajistíme zvýšení podílu
investic v rozpočtu.

 Udržíme cenově dostupný integrovaný systém
regionální dopravy, zajistíme kvalitní dopravní
obslužnost kraje, udržíme dopravní spojení
i v menších obcích. 

 Zlepšíme stav komunikací, prosadíme pokra-
čování rekonstrukcí krajských silnic ze všech
možných zdrojů financování.

 Zabezpečíme rovnoměrnější rozvoj všech
oblastí kraje a zvýšení turistické atraktivity
kraje. 

 Pomůžeme aktivnímu zapojení občanů
a zvláště mládeže do kulturních a sportovních
aktivit. 

PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 Chceme zlepšit hospodaření s vodou v krajině.

 Podporujeme obnovu lesů.

 Podporujeme třídění odpadů a jejich recyklaci.

VOLEBNÍ PROGRAM KSČM

KRAJ PRO LIDI


