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Dokázali jsme lidem,
že dokážeme vést kraj
Rozhovor Haló novin s vicehejtmanem Královéhradeckého kraje RSDr. Ing. Otakarem Rumlem (KSČM)
Počítal jste v roce 2012 s možností, že bychom se jako komunisté
podíleli na řízení kraje?
Upřímně řečeno, pro mě to byla
možnost tak padesát na padesát, moc
jsem si to představit neuměl. Když se
v průběhu voleb schylovalo k situaci,
že bychom se skutečně mohli podílet
na vedení kraje, pocítil jsem ohromnou odpovědnost. Musím říci, že
i když to nebylo vždy zcela lehké kraj
řídit, tak musím přiznat, že pocit
odpovědnosti se ještě stupňoval.
l Jaké to je, když komunisté vládnou kraji?
Největší obavy jsme měli právě
z toho, jak naši účast na vedení kraje
přijme veřejnost a jak ji přijme opozice. Říkali jsme od začátku našeho
vstupu do koalice s ČSSD, že my
kraji nevládneme, že ho pomáháme
řídit. Mým cílem bylo získat si důvěru starostů. A právě v jednání s nimi
zjišťuji, že se mi podařilo získat mnohem větší důvěru představitelů obecních samospráv, než jsem se odvažoval doufat. Myslím si, že právě provázanost rozhodování na úrovni kraje
s místními samosprávami bylo to, co
u nás v kraji nejvíce chybělo. Jedním
z principů našeho volebního programu bylo to, že jsme se zavázali realizovat všechny návrhy ve spolupráci
s místními samosprávami, tedy se
zástupci občanů kraje.
l Měli jste dostatečně připravené
kandidáty na to, aby převzali odpovědnost ve vedení kraje?
Skutečně připravené jsme měli tak
tři čtyři kádry na post radních, víc
opravdu ne. Ne snad, že bychom
neměli mezi kandidáty zkušené
zastupitele a kvalifikované lidi, ale
post radního znamená přerušit svoji
dosavadní kariéru v zaměstnání, a to
každý není ochoten udělat. Zároveň
si jako komunisté nemůžeme dovolit
ten luxus obsadit post radního člověkem, který se ve své gesci teprve
bude orientovat. Musíme si uvědomit, že požadavky na kvalifikaci radního nejsou vůbec malé, což se
l

v praxi potvrzuje nejen u nás, ale
i v ostatních krajích.
l Jak se z vašeho pohledu předsedy
klubu krajských zastupitelů naši
radní osvědčili?
Radní Táňa Šormová měla o své
gesci vůbec největší a nejpodrobnější
informace i zkušenosti z práce ve
výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost během několika
volebních období. Měla tedy z nás tří
nejlepší představu, do čeho jde.
Naplnila zcela naše představy, až na
jednu výjimku, jíž je optimalizace
školství. Vyhověla koaličnímu partnerovi a slučování škol, především
humanitních oborů, odložila na
pozdější dobu. Ukázalo se, že to byla
chyba. S optimalizací školství je
nutné začít již na začátku volebního
období. Navíc právě v tomto případě
se náš závazek projednávat každý
důležitý krok se zástupci samospráv
ukázal jako kontraproduktivní, nelze
ho však opomíjet. Právě samosprávy
a starostové se postavili proti slučování škol, přestože vývoj potvrdil
správnost Táňou navržených kroků.
V rozhodující chvíli ztratila podporu
koaličního partnera a tolik potřebná
redukce humanitárních oborů se opět
musela odložit. Velmi kvalitně si
počínala v oblasti podpory učňovské-

ho a technického školství, jeho provázanosti se zaměstnavateli a hospodářskou komorou kraje, stejně jako
v oblasti volnočasových aktivit.
l Jak se osvědčil radní pro sociální
oblast?
V případě Josefa Lukáška si musíme uvědomit, že se sociální oblastí
neměl mnoho zkušeností a méně, než
jsme předpokládali, se obracel na
naše zkušené členy sociálního výboru. Přesto se mu ve funkci gestora za
sociální oblast dařilo, může se
pochlubit řadou investic do domovů
pro seniory i ústavů sociální péče,
které výrazně humanizovaly podmínky života klientů. Základním pravidlem, které Josef dále rozvíjel, je
snaha poskytnout každému potřebnému občanovi maximální možnou
péči v jeho přirozeném prostředí.
l Co považujete za největší přínos
našeho fungování ve vedení kraje
v tomto volebním období?
Jednoznačně je to navázání spolupráce se starosty a místními samosprávami. My jsme ze začátku museli
počítat s tím, že na nás jako na komunisty budou mít mnohem přísnější
měřítka, ale to jsme zvládli. Většina
starostů obcí jsou nestraníci a my jsme
si dokázali získat důvěru. Připisuji to
tomu, že na takový otevřený přístup
z kraje opravdu nebyli dříve zvyklí.
l Totéž zřejmě platí také u vedoucích organizací, které naši radní řídí.
Je to tak. Hned na počátku volebního období jsme si objeli všechny,
nebo aspoň většinu organizací, za
jejichž chod odpovídáme. Osobně
jsme se seznámili se situací a přestože tento postup někde vyvolal údiv,
přinesl důvěru. Další věcí je důvěra
opozice, konkrétně našim gescím
nemívá opozice mnoho co vytknout.
I výtky v oblasti školství patřily spíše
k tzv. opozičnímu folklóru, než že by
kritizovaly skutečný stav. Pominu-li
snahu dotlačit radní Šormovou
k porušení zákona zřízením školy bez
akreditace studijního oboru ministerstvem. Původně jsem očekával, že

Dokončení rekonstrukce hospitálu Kuks by se nezdařilo v termínu bez usilovné
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práce vicehejtmana Rumla a zastupitele Duška.
v komunikaci s opozicí budeme mít
jako komunisté větší problémy.
l Občané nevnímají rozdíly v gesci,
berou koalici jako jeden celek.
Nevymstí se komunistům nedostatky
v práci koaličního partnera?
Koalice je manželství v dobrém
i zlém, koaliční odpovědnost je nedělitelná. Některé problémy nás mohou
poškodit, ale důležité je to, že nás
občané znají osobně a že se naučili
vztahovat výsledky práce ke konkrétním osobám, nikoli jen ke koalici.
Naše přednost je v tom, že se mezi
lidmi pohybujeme a s lidmi jednáme.
Když už nejsme v médiích, tak jsme

mezi lidmi živě. Táňa je určitě známa
ve všech školách, Josef v sociálních
zařízeních, já zase u většiny starostů.
Zkrátka naše stranické heslo:
»s lidmi pro lidi!« naplňujeme.
l Klub zastupitelů zvolených za
KSČM spolupracoval dobře?
Vcelku dobře. Nedorozumění vznikala někdy s tím, že neuvolnění
zastupitelé mají svá povolání, a tudíž
méně času. Problémy, které jsme
objevili, jsme si vyříkali. Důležité je,
že naši zastupitelé jsou disciplinovaní a táhnou za jeden provaz. I když to
někdy není jednoduché.
(Pokračování na str. 4)

Práce komunistů ovlivní výsledky podzimních voleb
Letošní rok v životě Komunistické strany Čech a Moravy je
spojen nejen s IX. sjezdem strany, ale i se zvýšením aktivity
všech komunistů a sympatizantů před krajskými volbami a volbami jedné třetiny senátorů. Sjezd vždy stanovuje naše cíle
a program na další čtyři roky, výsledky voleb do vedení krajů
pak ovlivní život nejen v kraji, ale v celé společnosti na další
léta. Uplynulé čtyři roky byly pro naši stranu příznivé. Vyhráli
jsme krajské volby ve dvou krajích a v devíti dalších jsme se
stali členy povolebních koalic.
Je tomu tak i v kraji Královéhradeckém, kde naši tři radní
a další členové krajského zastupitelstva dokázali, že jsou odborníky ve svých místech a že naše heslo »pro lidi s lidmi« nebylo
jen verbálním heslem. Vím, že komunisté i v dalších zastupitelstvech dokázali plně uplatnit své zkušenosti a že právě jejich
práce ovlivní výsledky podzimních voleb. Těší mne, že právě
naši zastupitelé stáli za tím, že dostala dotace na další činnost
královédvorská zoologická zahrada a další veřejně prospěšné
podniky, že naši zastupitelé pomohli vyřešit mnohé problémy
krajských nemocnic, že ani dětské domovy a kojenecké ústavy
nezůstaly stranou jejich zájmu, že byl navázán naší zásluhou

úzký kontakt mezi technickými
a učňovskými školami, atd., atd. Chci
konkrétně poděkovat soudruhům
Rumlovi,
Šormové,
Fialové,
Voborníkovi, Šárové, Lukáškovi a dalším, kteří se o tyto úspěchy zasloužili
především.
Letošní rok je spojen ovšem i se složitou vnitropolitickou a zahraničněpolitickou situací, zejména jde o situaci
na Blízkém východě, jež způsobila
imigrační vlnu, která ohrozila stabilitu
celé Evropy, avanturistickou politiku
USA, které stojí za likvidací arabských režimů na jih od Evropy,
a namísto nápravy vzniklých důsledků
dále destabilizují svět a vyvolávají
další konflikty či napětí, situaci na
Ukrajině, o niž se přičinila Evropská
unie a NATO.

U nás některé postoje Sobotkovy vlády,
které nejen umožnily realizovat nespravedlivý dar církvi, váhají s přijetím zásadních
opatření, která by minimalizovala možné
problémy, jež i nás se mohou dotknout při
řešení imigrantské vlny, ekologických problémů, důsledků rušení uhelných dolů,
a další ohrožují naši společnost.
To vše se nás všech bytostně týká. To vše
se stane součástí předvolebních argumentů
a programů mnoha stran. Na rozdíl od
populistických seskupení, politických
stran, které slibují, a často řešení nenabízejí anebo neplní své sliby, my řešení nabízíme a váš kraj je důkazem, že nejen máme
co nabídnout, ale že jsme schopni své sliby
splnit.
Čest vaší práci, soudružky a soudruzi,
vážení přátelé, sympatizanti naší strany.
JUDr. Vojtěch FILIP, předseda ÚV KSČM
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Děkuji všem pracovníkům
v sociálních službách

Co se podařilo v oblasti
výchovy a vzdělávání

Pomalu se blíží konec volebního období nedostatky financí vyřešit.
chovejme i ke svým rodia člověk se chtě nechtě zamýšlí nad tím, co Myslím, že velice důležitou
čům a prarodičům.
se podařilo a co ne. I když závěrečný účet, roli v těchto problematicProto bych rád na závěr
a to si přiznejme, nám vystaví voliči. Ale kých otázkách sehrála sopoděkoval všem pracovníi tady někdy stačí jedna dobře mířená lež ciální komise při Asociaci
kům v sociálních služtěsně před volbami, kterou pak někdo krajů. Komplexní řešení
bách, samozřejmě přededementuje po volbách v malé poznámce na reálného plánování financí
vším v Královéhradeckém
okraji novin. Ale zpět k sociální péči je skutečně celorepublikokraji, ale i v celé republiv Královéhradeckém kraji.
vý problém a do budoucna
ce, všem těm, kteří svou
V řadě zařízení poskytujících sociální musí být zodpovědně řešen.
práci odvádějí poctivě.
péči se nám podařilo výrazně zlepšit jejich
Ale zpátky do kraje. Co
Chci jim poděkovat za
stavebně technický stav a zkvalitnit tak bylo a je mým opravdojejich obrovské nasazení
podmínky pro život našich klientů. Některá vým přáním? Aby se lidé
a obětavost. Věřte mi,
další vylepšení za desítky milionů korun v našich zařízeních cítili
vážení čtenáři, že to není
jsou těsně před zahájením.
dobře. Aby se na ně persojednoduchá práce. Čím
Síť sociálních služeb v kraji se rozvíjí plá- nál usmíval, abychom
více se člověk pohybuje
novitě ve spolupráci s obcemi a poskytovate- neřešili stížnosti na špatv nejrůznějších sociálních
setkávání se
l Postupná
li těchto služeb, a samozřejmě také v závis- nou stravu nebo nehezký přístup lékaře. zařízeních, tím více a více si uvědomuje
zaměstnavateli v oblasti
losti na finančních možnostech kraje. Je Aby i mezilidské vztahy personálu byly hodnotu zdraví. A tak si jej, prosím, přejme
strojírenské, stavební, textiljasné, že nedostatek peněz ve státním rozpo- v pořádku (a to může být někdy hodně navzájem, neničme si jej zbytečným haštení, s majiteli a provozovateli
čtu pro sociální služby dělal poměrně dost vážný problém). Zkrátka, aby to byly řením o maličkosti, zlobením se nad malohotelů a restaurací, účast na
starostí nejenom všem krajským radním pro opravdu ústavy sociální péče v tom dobrém stí těch, kteří nás pomlouvají, a snažme se
sociální oblast, ale i sociálním výborům kraj- smyslu slova, a ne „odkladiště“ starých jít životem s úsměvem a dobrou náladou. Já
ských zastupitelstev a samozřejmě i odbo- a nemocných. Aby se tam naše babičky vím, někdy to opravdu nejde, ale přesto si
rům sociálních věcí krajských i místních a dědečkové cítili, když už ne jako doma, říkejme: Bude líp! A snažme se společně,
úřadů. Ke cti a chvále ministerstva práce tak alespoň skoro jako doma. Víte, nikdo aby opravdu bylo.
PaedDr. Josef LUKÁŠEK, radní
Také na dokončení této unikátní stavby s neméně unikátní technologií digitálního planetária má zásluhu vedení kraje a vicehejtman a sociálních věcí však musím uvést, že se z nás neví, v jakém zdravotním či duševním
Královéhradeckého kraje
vždycky podařilo ke konci roku největší stavu se může ocitnout. Tak se podle toho
Rád bych vyzdvihl na prvním místě to, že stové obcí či místní samožádat kraj o podporu tech- Otakar Ruml.
KSČM v zastoupení našich krajských správa mnohdy i za přinického vzdělávání, když
zastupitelů bez výjimky jasně ukázala nejen spění místních vlivných
po dokončení vzdělání
svým voličům, ale hlavně všem občanům, podnikatelů zabránili nutdostanou absolventi takové
že je schopna se kvalitně podílet na řízení nému slučování škol a tím
mzdy, že je to často na hraPracuji v Kontrolním výboru
Královéhradeckého kraje, což ostatně uká- jen oddálili problém udrnici chudoby uznané v ČR.
mem. Jsem ráda, že jsem si obě Považuji to za chybu, kterou je
Jako krajská zastupitelka,
zala i v dalších krajích, kde byla součástí žitelnosti některých škol.
Ta v současnosti dosahuje krajského zastupitelstva, kde jsme
zařízení mohla prohlédnout.
nezbytné napravit.
zvolená za KSČM pracuji
koalice, případně dokonce většinově vedla To ovšem na úkor i kraj9901 Kč čistého měsíčně řešili několik zajímavých kauz,
Ani v Kontrolním výboru se
Ve snaze měnit špatné zákony
v Sociálním výboru
kraj jako vítěz voleb v Ústeckém kraji. ských financí, buď se na
na jednotlivce (zdroj např. hospodaření v některých
nezahálí. Jak již to vychází má kraj značné rezervy, ale já se
a v Kontrolním výboru
V různých městech či obcích jsme podob- tyto školy musí vynakláČeský statistický úřad). zařízeních sociálních služeb.
z názvu samotného výboru, tak o legislativní iniciativu snažím.
Z a s t u p i t e l s t va K r á l o v é nou příležitost prokázat, co umíme, už také dat více finančních proFirmy křičí: dejte nám kva- Nejznámější je kauza Barevných
kontrolujeme. Do plánu činnosti Jedná se o iniciativu ke změně
hradeckého kraje, v Komisi
měli, nyní je to ovšem úspěch na řízení středků, nebo chátrají,
lifikovanou pracovní sílu, domků Hajnice, kde bylo podáno
pro rok 2016 byly zařazeny mj. Zákona o sociálně-právní
rady kraje pro seniory. Dále
kraje. Nabízí se tedy zcela oprávněně myš- když už není kde brát.
přicházíme o zakázky. My trestní oznámení a věcí se zabývai tyto kontroly: Plnění parametrů ochraně dětí. Protože moje
jsem
členkou
Výboru
lenka, že je KSČM schopna vládnout, ať už Samozřejmě se to promítá
se na kraji snažíme, ale jí orgány činné v trestním řízení.
projektu EPC (energetické úspo- práce na zákonu zatím neustala,
Regionální rady regionu sousama či v koalici na nejvyšší státní úrovni, i do platů učitelů, když
ony ji nejsou ochotny Dalšími kauzami bylo ne ry) a Vratka DPH u projektu dosahuji dílčích výsledků. Měla
držnosti a jsem také členkou
v pozici člena vlády ČR se svými ministry. pak není z čeho přidat.
zaplatit. Dokonce se nyní oprávněné stahování dat z nemocModernizace
odbavovacího jsem několik jednání s našimi
školské rady: ve Smiřicích
Jediné negativum vidím v tom, že jsme ne Radní pro školství to měla
rozvinula široká diskuze ničních informačních systémů
systému integrované dopravy radními, kteří mají co říci k této
(Střední škola potravinářská,
pokaždé dokázali přesvědčit našeho koalič- skutečně velmi těžké, ale svou úlohu za o přijímání pracovníků ze třetích zemí. Ale nebo darování vyřazené sanitky
K r á l o v é h r a d e c k é h o problematice. Připravujeme
Smiřice) a v Červeném Kostelci
ního partnera ČSSD o některých našich dané situace zvládla, jak nejlépe uměla, dle to se pak situace v technickém školství soukromému subjektu, ale i další.
a Pardubického kraje (I. a II. kroky, které povedou k úzké
(Střední škola oděvní, služeb
názorech a postojích a leckdy se tím situace mého velmi dobře při těchto i dalších těž- nikdy nedořeší. To pak i naši absolventi Jako koaliční zastupitel jsem rád,
etapa) a způsob financování spo- spolupráci našeho kraje s minisa ekonomiky). Aktivně se zajíže KV KSČM nemusel přijímat
zkomplikovala. To už je ovšem úděl koalic, kostech.
raději odejdou za prací do ciziny!
lečnosti OREDO. Pravidelným terstvem práce a sociálních
kdy nemá jedna strana nadpoloviční většinu
Ze strany Hospodářské komory a zástupV souladu s volebním programem, že žádná zásadní rozhodnutí a většina usnesení byla ve vztahu k radě mám o fungování těchto středvzešlou z voleb.
ců zaměstnavatelů je velký tlak na podporu majetek kraje musí být pod kontrolou kraj- a zastupitelstvu pouze doporučující. To však neznamená, že by práce ních škol a ve Smiřicích jsem se pro dospělé, kteří žijí v běžné bodem jednání Výboru kontrol- věcí. Navážeme na moje osobní
Působím jako člen Výboru pro výchovu, technických oborů ve školství. Kraj se ských zastupitelů a veřejnosti, jsem se navíc radních a úředníků na kraji byla bez chyb a že není v čem se zlepšo- podílela na odstranění jednoho komunitě a zajištění dostupné ního jsou informace o vyřizová- jednání s paní ministryní. Jsem
služby pro děti s postižením. ní stížností, které předkládá přesvědčena, že svými prakticvzdělání a zaměstnanost, kde jako zásadní snaží spolupracovat i na úrovni krajské stal předsedou dozorčí rady Revitalizace vat. Pokud mám informace, které je potřeba prověřit, snažím se tak konkrétního problému.
Jsem
přesvědčena,
že Velmi jsem uvítala uskutečně- výboru vedoucí oddělení stíž- kými poznatky můžeme dosáhúspěch vidím to, že se povedlo vůbec udr- Tripartity. Podařilo se i uzavřít dvě sekto- Kuks o.p.s. Mohu všechny ubezpečit, že činit přímým kontaktováním příslušného radního, abychom předešli
výjezdní
zasedání. ností a dozoru obcí odboru vnit- nout výsledků, které pomohou
žet školství v kraji v současné podobě. rové dohody pro oblast strojírenství a texti- hospodaření společnosti je v pořádku, oficialitám kontrolního šetření. Jsou věci, které se dají napravit celkem Sociální výbor pracuje na ná
ohroženým dětem a dokážeme
Mnoha školám a školským zařízením totiž lu. Odbor školství, výbor i radní se snaží některé problémy se povedlo zdárně vyřešit snadno, tedy je-li vůle je napravovat. V kontrolním výboru jsme také výbornou. Síť podporovaných Navštívili jsme v HK Domov ra a krajský živnostenský úřad.
Jak již jsem uvedla výše, pra- navrhnout novou legislativní
dosud hrozí brzké uzavření nebo jiná nuce- dělat maximum. Nyní je to ovšem na a každý sám může posoudit, že výsledek pravidelně informováni o vyřizování stížností, které přicházejí na úřad sociálních služeb v Králové- U Biřičky a Domov seniorů ve
ná restrukturalizace. Co je příčinou? I přes zaměstnavatelích, kteří si podle mého stojí za to. A tím to v Kuksu ještě nekončí, od občanů nebo i organizaci. Ani zde se nejedná o fatální selhávání, hradeckém kraji pro rok 2015 Vrchlabí. Domov pro seniory cuji ve Výboru Regionální rady úpravu tohoto zákona. Práce
až 2016 je součástí Plánu roz- Vrchlabí poskytuje pobytové regionu soudržnosti NUTS II. politika by podle mého názoru
koaliční shodu v konkrétních případech slu- vůbec neuvědomují rizika, která oni sami pokračuje se na dalších projektech, postup- dalo by se konstatovat, že většina stížností není oprávněná.
sociálních
služeb sociální služby (domov pro Severovýchod. Ačkoliv je to měla být přínosem pro společDosavadní práce v kontrolním výboru mi ukázala, že v zásadě voje
čování škol z pohledu jejich udržitelnosti přináší svým přístupem, jakým je tlak na ně je uvidíte jeden za druhým ke zvelebení
odlišná je tato práce, pokud jste v opozici, kdy kritika nebo i odha- v Králové-hradeckém kraji pro seniory, domov se zvláštním práce zodpovědná a jistě ne nost. Jsem také koordinátorkou
a financovatelnosti pro malý počet jejich nízké mzdy! Jak chcete udržet vyučené kukského údolí a širokého okolí.
skupiny
při
Josef DUŠEK, zastupitel lení chyb koaličních stran může být přínosem pro stranu opoziční. období 2011-2016. V této režimem, odlehčovací služby) méně náročná, než např. činnost pracovní
žáků (neboť školy jsou stále žel financová- a vzdělané absolventy v oborech, které
JUDr. PhDr. Zdeněk ONDRÁČEK, Ph.D., poslanec PS PČR oblasti má kraj několik priorit, s celoroční kapacitou 68 lůžek. v různých dozorčích radách, je Poslanecké sněmovně ohledně
Královéhradeckého kraje
ny podle počtu žáků ve škole), mnozí staro- jsou již dnes nedostatkové a kvůli tomu
mezi něž patří snaha zvýšit Budova prošla nákladnou tato práce spíše přehlížena. Úlo- úpravy tohoto zákona, ale jsem
dostupnost služeb pro dospělé rekonstrukcí a klienti mohou hou člena ve Výboru rady je přesvědčena, že praktické
s postižením umožňujícím žít ve velmi příjemném pro- rozhodování o projektech, poznatky z našeho kraje mají
život v běžné komunitě, trans- středí. V Domově U Biřičky a nejedná se o zanedbatelné větší váhu.
Bc. Zdeňka ŠÁROVÁ,
formace zařízení v Hajnici poskytují pobytové sociální částky. Myslím si, že je smutné,
K vykonávaným funkcím
nás posouvá dál v řešení silnič- v našem kraji tím ohrožena
zastupitelka Nově rekonstruované královéhradecké Rudolfinum od února slouží
služby
domova
pro
seniory
že
tato
práce
není
ani
prezentoa
Hořicích,
zvýšení
kapacity
předsedy Výboru pro dopravu
ní sítě v našem kraji, a to jak není.
Královéhradeckého
kraje opět středním školám.
a
domova
se
zvláštním
reživána
veřejnosti,
ani
oceňována.
individualizovaného
bydlení
FOTO – Taťána LANKAŠOVÁ (3)
Na začátku volebního období
KHK, předsedy dozorčí rady
opravy a rekonstrukce silnic
Nedílnou součástí života
koalice
ČSSD
a
KSČM
převzala
společnosti Správy a údržby silI. třídy, tak pokračování výstav- v našem kraji je i zvyšující se
nic, a.s. KHK a člena Výboru
by dálnice D11 a D35 (v minu- podpora v oblasti kultury kraj v relativně dobré ekonomické
pro kulturu a památkovou péči,
losti rychlostní silnice). Termín a památkové péče. Ne každý si situaci. Zadluženost kraje se
přistupuji s vědomím velké zodzahájení staveb v úsecích ovšem uvědomuje, že velmi při- pohybovala bez leasingu na budopovědnosti Mnohdy mám pocit,
Hradec Králové – Smiřice spívá ke zvyšování zájmu turis- vu KÚ ve výši cca 1 mld. Kč.
že moje důslednost, objektivita
a Smiřice – Jaroměř v roce 2017 tů navštívit památky v našem Podstatně složitější situace byla
a spravedlivost je mnohým
je reálný a doufám, že v součas- kraji a na to navazující podporu v oblasti zdravotnictví, kde za
nepříjemná, ale neuvědomují si,
né době diskutované posouzení podnikatelům v oblasti cestov- roky vlády pravice kumulované
že rozhodujeme o veřejných
vlivu stavby na životní prostře- ního ruchu a souvisejících slu- ztráty našich nemocnic převyšoV oblasti čerpání evropských
Během celého volebního
valy 300 milionů korun. Řada
prostředcích a rozvoji našeho
dí, tzv. EIA, nebude brzdou.
žeb.
dotací si také kraj v porovnání
období fungoval kraj bez výrazkraje.
V dopravní obslužnosti je
Pokud mám hodnotit, zda se pohledávek byla splácena až
s ostatními nevede vůbec špatných problémů a afér.
Úspěšné naplňování volebnízdárně
dokončen
projekt podařilo po krůčcích naplňovat z jednoročním zpožděním.
ně.
Pokud by se někomu zdálo,
ho programu v oblasti dopravy,
Modernizace
odbavovacího volební program a moje předse- U stavu komunikací, které spraV oblasti školství je nám
že je to málo, ať si vzpomene na
který jsem si vzal za své z pozi- fondu dopravní infrastruktury zařízení, který je přínosem vzetí odvést dobrou práci, nechť vuje kraj, tj. silnice 2. a 3. třídy
vytýkáno, že nebyla schválena
začátek volebního období, kdy
ce předsedy Výboru pro dopra- získání 203 mil. Kč. Jaký objem v zlepšení služeb pro cestující posoudí občané v našem kraji. o celkové délce 3393 km, činil
školská koncepce. My jsme ji
mládež z krajem zřízených škol
vu KHK, je pro mne důležité. prostředků v letošním roce zís- veřejnou dopravou - to je další Přesto jsem přesvědčen, že pře- vnitřní dluh potřebný na rekonve svém programu neměli, do ní
protestovala spolu se svými
Zvláště úspěšné je rozhýbání káme z Operačních programů splněný cíl. K tomu přispívá devším jak v dopravní obsluž- strukce téměř 9 miliard. Stát totiž převedl tyto silnice na kraje, ale
nás tlačila opozice, protože
pedagogy
na
jednáních
a příprava investic do silniční pro dopravu, doposud není v posledních letech rovněž nosti, tak v postupném zlepšo- neposkytl jim finance k jejich údržbě. Záměrem kraje bylo provést
věděla, že je to velmi choulostiKrajského zastupitelstva proti
sítě v kraji a nastavení pravidel známo, ale určitě budou. Velký dobrá spolupráce s ČD a SŽDC, vání technického stavu silnic, reorganizaci zhruba 18 školských zařízení, které by postupně ušetřily
vá záležitost. Přesto jsme ji
účasti komunistů na vedení
„Do všech okresů stejným důraz je kladen na údržbu silnic z níž je výsledkem postupná dozoru činnosti společnosti část zdrojů, které do této oblasti investujeme. Nepodařilo se sloučit
předložili k projednání v zastukraje, nebo na různá proroctví
dílem“. Ovšem peníze jsou až a souvisejících objektů v majet- modernizace vozidel v drážní SÚS, a.s., vyvíjeným tlakem na školy v plném rozsahu, a tím vzniklo značné napětí ve finančním
pitelstvu kraje. Tam byla pro
samozvaných odborníků, kteří
na prvním místě, a ty se pro ku Královéhradeckého kraje, dopravě (nové vlakové soupra- pokračování výstavby dálnice zajišťování chodu a hlavně údržby škol.
velký odpor opozice a veřejnosvarovali občany před levicovým
K výrazné změně v ekonomice kraje došlo za poslední 2 roky,
plnění našich předsevzetí daří včetně údržby zeleně a porostů vy) a tím zkvalitnění kultury D11 a D35 doposud bylo vykoti stažena.
krajem.
krajskému městu Královéhradeckého kraje se přispělo dočerpáním
vyjednávat. Výsledkem je pro a zvláště na dodržování kvality cestování.
Nepodařilo
se náno mnoho poctivé práce.
Z mého pohledu jediná věc,
I toto „normální“ fungování
František VRABEC, peněz ROPu, z Česko - polského programu přeshraniční spoluprárok 2016 100 mil. Kč z rozpo- technologie a odvedené práce. v nastaveném termínu dokončit
kraje stojí koalici značné úsilí. občané v rozumných časových která se zatím nepodařila, je
předseda Výboru ce. V loňském roce kraj investoval ze všech dostupných zdrojů více
čtu kraje na investice do dopra- Úspěšná úzká spolupráce výběrové řízení na dopravce,
Například již dnes klidná intervalech do zaměstnání, škol, přestavba náchodské nemocnipro dopravu než 900 milionů korun do silnic, což může velká část obyvatel kraje
vy a pro náš kraj ze Státního s Ředitelstvím silnic a dálnic ale
dopravní
obslužnost
dopravní obslužnost kraje neby- k lékaři i za nákupy bez problé- ce. U takto velké investiční akce
kladně hodnotit. Dále se dařilo také výrazně snižovat provozní příslze předpokládat, že problémy
la v minulosti samozřejmostí. mů.
Krize ve zdravotnictví, kdy budou.
pěvek na chod oblastních nemocnic a dnes můžeme konstatovat, že
Pamatuji stav, kdy jsem za
většina našich nemocnic hospodaří v černých číslech, započítámeMyslím si, že se za naši
vlády ODS a jejich koaličních některým nemocnicím hrozilo
li krajský příspěvek na provoz. Podařilo se rovněž zrušit placení
partnerů bojoval za školní auto- vyhlášení konkurzu, se řešila práci pro občany kraje určitě
závazků po lhůtě splatnosti a významně oddlužit naše nemocnice.
bus do jedné části obce – marně. přílivem krajských prostředků stydět nemusíme a že jsme
Na konci volebního období patří náš kraj mezi trojici nejméně
Vozili jsme děti do školy něko- do jejich oddlužení. I přes tyto ukázali, že kraj skutečně řídit
zadlužených krajů v celé ČR. Úvěry budou činit něco přes 400 milik let vozidlem obce. I za mimořádné výdaje se podařilo umíme.
lionu Kč a jsou výhledově lehce splatitelné. Z výše uvedeného
Jiří GANGUR, zastupitel
dopravu občanů k lékaři jsme navýšit prostředky, rozdělované
vyplývá, že koalice ČSSD a KSČM předají kraj ve velice dobré eko- Letos zatím poslední investicí do sociálních zařízení kraje byla dokončená rekonstrukce střechy na platili. Dnes díky integrované obcím v Programu rozvoje venKrálovéhradeckého kraje
Ing. Petr KEBUS, předseda Finančního výboru Domově seniorů ve Vrchlabí.
nomické situaci.
a starosta obce Jívka
regionální dopravě cestují naši kova.

V oblasti podpory technického a učňovského školství se
podařilo:
l Uzavřít dvě sektorové dohody pro oblast strojírenství
a textilu.
tradici pořádání
l Zahájit
Prezentací středních škol
a firem v okresních městech
ve
spolupráci
VKHK
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“.

jednáních agrární komory
a řešení podoby vzdělávání.
l Dotační tituly na podporu
technického vzdělávání, snažíme se podpořit návrat
„polytechnického vzdělávání“ už do MŠ.
l Poskytovat stipendijní podporu 23 oborům, provádí se analýza a podle výsledku mohou
být některé obory nahrazeny
potřebnějšími. Počet oborů se
postupně navyšuje.
Z oblasti volného času se
podařilo:
l Zlatá koruna KHK – ocenění
dobrovolníků pracujících
s dětmi a mládeží – za rok
2014 první ročník. 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,
zařazení do dotačních titulů
nový pro velmi výraznou
podporu „sportu pro všechny“ s poměrně výraznou
finanční podporou.
l V roce 2014 zahájit projekt
„Kufírek pro prvňáčky“
s tématikou bezpečně do
školy a do přírody. V letošním roce s navazující akcí
pro prvňáčky – „Bezpečně
na silnici“. Proběhlo ve
všech okresních městech.
Mgr. Táňa ŠORMOVÁ,
radní Královéhradeckého kraje

KSČM ukázala, že umí řídit kraj

Je co zlepšovat

Ne každá práce pro kraj je oceněna

Doprava, kultura a památky pro rozvoj Předáváme kraj v lepší
ekonomické kondici

Dnešní samozřejmosti
nebyly vždy samozřejmé
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KRAJSKÉ NOVINY

Dokázali jsme lidem...
Zdravotnictví bylo
nejproblematičtější oblastí
Ve volebním programu KSČM pro volební
období 2012 - 2016
jsme slíbili voličům, že
v oblasti zdravotnictví
zachováme stávající
dostupnou a kvalitní
zdravotní péči, páteřní
síť nemocnic musí
zůstat v rukou
Královéhra dec kéh o
kraje a že nedopustíme
zrušení ON Rychnov
n. Kn. Tento slib jsme
dodrželi. Krajské nemocnice fungují beze
změn v rozsahu péče, často došlo k rozšíření obvyklé péče.
Nemocnice Rychnov n. Kn. je sice sloučena s oblastní
nemocnicí Náchod, ale tím byla odvrácena insolvence
a případná likvidace této klíčové nemocnice. Zůstala
zachována, jak jsme našim voličům slíbili. Do všech
oblastních nemocnic jsou investovány nemalé finanční
prostředky na obnovu přístrojového vybavení, sálů či
budov, vše ve jménu zkvalitnění péče o pacienta.
Přestože zdravotnictví předáváme v daleko lepší finanční
kondici, nedá se na konci volebního období říci, že jsme
v oblasti zdravotnictví spokojeni. Již dlouhodobě upozorňujeme jako koaliční partner na palčivý nedostatek nemocničního personálu, který se bohužel neustále prohlubuje, že
chybí lůžka následné péče a na ně navazující lůžka sociální. Je urychleně potřeba řešit investice do nemocničního
informačního systému prakticky ve všech nemocnicích,
nedaří se vypsat výběrová řízení na biochemii a problémy
provázejí i ostatní výběrová řízení na dialýzu a logistiku
v nemocnicích. Je historicky dané a bohužel smutné nižší
finanční ohodnocení akutní péče v našich nemocnicích, než
je republikový průměr, což s sebou nese nutnost vyšších
„dotací“ z kraje. Dále chybí řešení pohotovostních služeb
a noční otevírací doby v lékárnách, které by mělo být řešeno cestou výstavby „urgentních“ příjmů a doplněním sítě
holdingem řízených nemocničních lékáren.
Je velká škoda, že se odstoupilo od myšlenky sloučit
nemocnice pod jedno IČO. Důvod byl v chybně vedené
personální politice koaličním partnerem. Snaha o centralizaci řízení krajských nemocnic byla logickým vyústěním

sjednocování ekonomiky, výběrových řízení,
investic, odměňování
zaměstnanců, obnovy
informačního systému
nebo například zásobování. V současné době
probíhá v nemocnicích
akreditační
řízení.
Projít
akreditačním
řízením bude velmi
nelehký úkol, který
bude velmi administrativně zatěžující zejména pro zaměstnance
nemocnic. Výsledkem
by mělo být nastavení bezpečných postupů práce pro
zaměstnance nemocnic, tudíž vyšší bezpečnost při terapii
pro pacienty a i při nakládání s citlivými daty.
Osobně se domníváme, že zahájení akreditačního řízení
mohlo počkat a dořešit se měla hlavně nelehká personální
situace nemocnic, kterou audit odhalí v plné nahotě.
Pokud je již zahájeno, měla by být připravena dostatečně
motivující finanční odměna pro personál, který se bude na
tvorbě legislativních procesů podílet, neboť je již dnes plně
pracovně vytěžován a toto je další práce navíc, kterou bez
této pobídky může řešit odchodem na jiné pracoviště.
Největší hrozbu v současné době vidíme v nedostatku zdravotního, ale i nezdravotního personálu v celém spektru poskytované péče. Již od poloviny roku 2015 žádáme na kompetentních místech a u kompetentních lidí, aby nebyly kráceny
finanční dotace na provoz. Bohužel jsme nebyli vyslyšeni
a dotace na provoz byla nemocnicím krácena o desítky milionů Kč. Proto jsme na březnovém zdravotním výboru
navrhli navýšení finančních prostředků do kapitoly zdravotnictví o 50 milionů Kč, a to na platy v nemocnicích. Pravdou
je, že zdravotnictví bylo polem největších střetů uvnitř koalice po celé volební období. Jsme si plně vědomi, že v oblasti
zdravotnictví před námi stojí mnoho nedotažených úkolů, ale
věřte, že jsme se za celé čtyři roky maximálně snažili odvrátit některá rozhodnutí, která se ukázala jako chybná a jiná se
snažili navrhovat. Gesci zdravotnictví však řídili zástupci
ČSSD a tak si ve zdravotnictví prosazovali své názory, nezřídDiS. Lenka FIALOVÁ,
ka bez ohledu na náš pohled.
MUDr. Leoš VOBORNÍK, krajští zastupitelé
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(Dokončení ze str. 1)
l Jako vicehejtman máte nejširší pole odpovědnosti. V prvé řadě jmenujme
dotační politiku kraje, za níž zodpovídáte. Co se podařilo v této oblasti?
V oblasti krajských dotací se podařilo významně zjednodušit způsob přijímání žádostí. V současné době existuje stejný postup pro všechny dotační tituly, samozřejmě s dílčími specifiky u jednotlivých oblastí. Žádosti jsou podávány na jednotných formulářích v elektronické podobě, což se nám velice
osvědčilo mimo jiné i při žádostech o kotlíkové dotace v tomto roce, které
jsme zvládli bez front. Pro zařazení žádosti o dotace do dotačního řízení je
nyní rozhodující termín jejího elektronického podání. A nikoli jeho papírová
podoba. Tím se nám podařilo značně omezit byrokratickou zátěž občanů
a obcí v dotačních řízeních. Máme krajský úřad s titulem vstřícný k občanům
a my jsme to nejen vyhlásili, ale také tento závazek dodržujeme. Vyřizujeme
tisíce žádostí o krajské dotace v celkové výši sto milionů korun. V rámci
evropských dotací se nám sice byrokracii omezit nepodařilo, ta je tam od
počátku přebujelá. Přesto jsme v získávání evropských peněz byli úspěšní.
Platí to především o operačním programu česko-polské příhraniční spolupráce, kde jsme získali vše, co se dalo. V rámci ROP NUTS II. Severovýchod se
vyčerpaly všechny peníze, které se čerpat daly, a bez větších problémů:
Pominu-li tzv. korekce k ROP, což byl problém nejméně z poloviny uměle
vyvolaný tehdejší pravicovou vládou v roce 2013. Skoro 900 milionů přišlo
do kraje z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do škol
a ve školách je to znát. Ještě než končilo první programové období, jsme začali připravovat projektové záměry na čerpání dotací v novém programovém
období 2014 – 2020.
l Další vaší gescí je oblast cestovního ruchu...
Máme loňský obrovský nárůst počtu turistů v kraji a potenciál zdaleka není
vyčerpaný. Kraj má pro rozvoj cestovního ruchu podmínky - máme tu přírodní bohatství, máme památky, máme zajímavou architekturu krajského
města. Každý, kdo do kraje přijede, si tady najde to svoje. O zoologické zahradě ani nemluvím. Tam se podařilo dosáhnout téměř půl milionu návštěvníků
za rok, což je veliký nárůst a hlavně zoo se rozvíjí a má každý rok co nového
nabídnout. V počtu návštěvníků hraje velkou roli počasí. Loňská letní vedra
dala zabrat i africkým zvířatům a turisté trávili čas raději u vody nebo v chladných zdech hradů a zámků či muzeí.
Letos slavíme 70. výročí Královédvorské zoo, budeme zde letos investovat
zhruba 50 milionů korun. Dovybuduje se západoafrická vesnička, nový vstup
do safari s restauračním zařízením, zimní výběhy pro žirafy. V květnu budou
přivezeni do zahrady první dva obojživelní hroši a budou umístěni do přírodní vodní nádrže. Upravuje se pavilon nosorožců a chystají se i další akce.
l S turistikou úzce souvisí oblast kulturních památek a kultury vůbec. Co se
vám podařilo v této oblasti?
Loni jsme převzali od státu pevnost Dobrošov, která je jedinou národní kulturní památkou v majetku kraje. Ve velmi krátkém čase jsme dokázali ve
veřejné soutěži získat zhotovitele projektové dokumentace na žádost o finance z IROPu. A dalším cílem jsou Gayerovy kasárna v krajském městě, kde
budeme nuceni řešit vztahy s magistrátem, což je v tomto památkově chráněném území komplikované. Uvažujeme, že bychom mohli získat prostředky na
jejich rekonstrukci z programu IROP.
l Jako by toho nebylo málo, odpovídáte také za přípravu rekonstrukcí silniční sítě kraje. Jak jste k tomu přišel?
Kromě vlastní gesce vedu řídicí tým dopravy, kde jde o urychlenou opravu
krajských silnic z prostředků evropských, státních i krajských. Nemyslím si,
že někoho nahrazuji v práci, protože jde především o získávání prostředků
z evropských dotací, ale také ze státních a krajských dotačních titulů, včetně
přípravy projektů a to je spíše moje parketa. Daří se nám postupně zlepšovat
Taťána LANKAŠOVÁ
stav zanedbaných krajských silnic.
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