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Jsme tým a pracujeme pro vás!
Rozhovor s RSDr. Ing. Otakarem Rumlem, lídrem kandidátky KSČM do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Proč jste si vybrali do podzimní
kampaně právě toto heslo?
Protože nejlépe vystihuje to, čím se
lišíme od ostatních stranických kandidátek. Nejsme jen souhrnem osobností, ale představujeme kolektiv, jehož
cílem je sloužit rozvoji našeho kraje
a pracovat pro lepší život jeho obyvatel. Přitom není rozhodující, jestli
dostaneme důvěru podílet se na vedení kraje, nebo budeme v opozici. Na
našem odhodlání pracovat s lidmi
a pro lidi to nic nezmění. Jinak řečeno:
nabízíme lidem pracovité lidi a těch
mezi politiky mnoho nebývá.
l Ve volebním programu uvádíte
mezi zásadami, kterými se budete
v práci krajských zastupitelů řídit, na
prvním místě, že chcete snížit vliv
byrokracie na politická rozhodnutí
samosprávných orgánů KHK. Jak
toho chcete dosáhnout?
Problém je možné vnímat ve dvou
rovinách: Ta první spočívá ve výběru
kvalifikovaných a zkušených gestorů
pro jednotlivé oblasti řízené krajem.
Tedy radních. Jsme přesvědčeni, že
kvalifikovaný a zkušený člověk může
svoji gesci skutečně řídit a nedostane
se do vleku zkušenějších úředníků. Ti
totiž mohou mít zcela odlišné představy o tom, jak má odbor fungovat.
Nováček na postu radního, nebo
i předsedy výboru zastupitelstva je
sice za svá rozhodnutí zodpovědný
občanům kraje, ale často není schopen
kvalifikovaná rozhodnutí přijmout
a musí se opírat výhradně o úředníky.
Pak se z politika stává někdy až
komická figurka.
Druhou stránkou je snížení administrativy. Už nyní se snažíme snížit
administrativní náročnost všech operací, které probíhají mezi krajským
úřadem a obcemi. Konkrétně na odboru regionálního rozvoje, cestovního
ruchu a evropských grantů a dotací
jsme zavedli u všech krajských dotací
systém elektronického podávání žádostí. Vše má jednotný systém a způsob
vyhodnocení. Příkladem toho jsou
např. tzv. kotlíkové dotace, kdy
v jiných krajích stáli občané na úřadě
v mnohahodinových frontách. U nás
to šlo bez front, rychle a ke spokojenosti žadatelů.
Po několikaletém úsilí se podařilo
prosadit to, že kraj nejen proklamuje
l

vstřícnost vůči svým občanům, ale že
takový skutečně je. Každý občan je
zde vítán, v rámci možností mu vyhovíme a pomůžeme při řešení jeho problému. Kdyby po nás komunistech nic
jiného za dobu naší účasti ve vedení
kraje nezůstalo, tak tato změna způsobu řízení kraje zůstane. Lidé si už na
jiný přístup nebudou ochotni zvykat.
l Dále se budete řídit zásadou, že
všechna klíčová rozhodnutí musí být
předem projednána s občany, kterých
se dotknou. A rozhodovat budete vždy
po konzultaci s odborníky a samosprávami. Totéž slibují např. Svobodní,
nebo Starostové a nezávislí. V čem je
rozdíl?
Pro nás tato zásada není ničím
novým, natož prázdným slibem. My
jsme se jí totiž řídili celé čtyři roky
svého působení ve vedení kraje.
Získali jsme si důvěru občanů i starostů obcí a obracejí se na nás se svými,
někdy i nestandardními požadavky
a problémy a my se jim snažíme maximálně vyjít vstříc. Snažíme se také
o maximální možnou informovanost
občanů. Opět využiju jako příklad kotlíkové dotace, kdy v obcích s rozšířenou působností už v letošním prvním
kole proběhlo přes 20 informačních
seminářů a do konce června proběhlo

druhé kolo před podzimním sběrem žádostí.
O tyto informativní
schůzky byl ze strany
občanů opět velký
zájem. I v jiných oblastech, třeba v oblasti stavebního řízení nebo
územního plánu se snažíme občany informovat,
poradit a pomoci vyřešit
jejich konkrétní problém.
Byli bychom rádi, aby
tento trend dál pokračoval a prohluboval se.
l Třetí zásadou vašeho
volebního programu je
snaha dostat dění
v akciových společnostech ve vlastnictví kraje
pod kontrolu zastupitelstva a tím i veřejnosti.
Jak toho chcete dosáhnout, když ze zákona je
statutárním
orgánem
rada kraje?
To je pravda, ale v momentu, kdy se
zřizovaly akciové společnosti v majetku kraje, mám tím na mysli především
krajské nemocnice a zdravotnický holding, se rozhodovalo na jednání
Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje. To, že valnou hromadou pro
organizace zřizované krajem je rada
kraje, nic nebrání tomu, abychom jako
krajská samospráva netrvali na průběžných informacích o dění v těchto
akciových společnostech. Vše záleží
na vůli koaličního vedení kraje a radního, který má tuto oblast na starosti.
Pak je tu ještě důležitá skutečnost, že
máme ve všech statutárních orgánech
akciových společností v majetku kraje
své zastoupení jako politický klub.
Záleží tedy i na našich lidech, aby problémy otevírali a informovali nejen
klub, zastupitelstvo, ale i veřejnost.
Třeba naši zástupci v dozorčí radě
zdravotnického holdingu to dělali
velmi svědomitě, nezřídka k nelibosti
ostatních politických subjektů.
l Volební program KSČM je velmi
stručný, proč jste jej nenaplnili více
sliby? Voliči to mají rádi…
Voliči především nejsou hloupí.
Jistě, část z nich se dá zmanipulovat
nebo »koupit« třeba koblihou nebo
guláškem, ale většina chce za slibem

vidět konkrétní čin. Kdybychom chtěli dopodrobna napsat, co bychom rádi
v té které oblasti změnili, byl by to
mnohastránkový materiál. A kdo by
ho četl? Proto jsme zvolili jednoduchou cestu. V každé oblasti, za kterou
kraj zodpovídá, jsme si stanovili prioritu našeho snažení a k němu jsme se
pokusili formulovat konkrétní závazek
voličům. Pokud budeme i nadále ve
vedení kraje, budou naše priority
podrobně popsány v Programovém
prohlášení Rady Královéhradeckého
kraje. Pochopitelně obsah naší činnosti, ať budeme ve vedení kraje, nebo ne,
je a bude vždy vycházet z nutnosti
řešit konkrétní problémy, které se
v průběhu volebního období vyskyt-

Prvním krokem byl podpis sektorových dohod v oblasti strojírenství
a textilního průmyslu, které znamenaly ustavení spolupráce škol se zaměstnavateli a hospodářskou komorou, iniciovaných naší radní Táňou Šormovou. Spolupráce se projevila už na
loňské výstavě škol a zaměstnavatelů.
Zaznamenali jsme zvýšený zájem
o technické a řemeslné obory vzdělání. Podepsaným Paktem zaměstnanosti se dostala tato snaha o spolupráci na
vyšší úroveň. Rádi bychom v tomto
trendu dál pokračovali. Je to potřeba,
protože dnes nám chybí celá generace
techniků a řemeslníků a to do značné
míry omezuje možnosti průmyslového rozvoje kraje i republiky.

Voliči nejsou hloupí. Jistě, část z nich se dá zmanipulovat nebo »koupit« třeba koblihou nebo guláškem,
ale většina chce za slibem vidět konkrétní čin.
nou. Bez ohledu na to, jestli jsou nebo
nejsou obsaženy v nějakém písemném
dokumentu.
l V oblasti zdravotnictví si dáváte
konkrétní závazek voličům, že se přičiníte o personální stabilizaci krajských
nemocnic. Můžete tento slib přiblížit?
Náš klub, především zastupitelé
Lenka Fialová a Leoš Voborník jako
první začali vyvíjet tlak na řešení personálních problémů krajských nemocnic. Nakonec byli vyslyšeni a už letos
se povedlo uvolnit 2,7 milionu pro
absolventy lékařských fakult, kteří
budou pracovat v našem kraji. V letošním roce se např. podařilo zvýšení
platů lékařům a zdravotním sestrám
o 6 procent. Dál budeme hledat systémové řešení personálního obsazení
nemocnic.
l V oblasti školství a zaměstnanosti
se zavazujete voličům, že společně se
zaměstnavateli vytvoříte podmínky
k přípravě nové generace řemeslníků
a techniků. Máte s tím už zkušenosti?
Problematikou
zaměstnanosti
v kraji jsme se začali zabývat již
v minulém roce, kdy jsme na oddělení
regionálního rozvoje v rámci organizačních změn zřídili funkci koordinátora zaměstnanosti. To byl další krok
na cestě spolupráce mezi zaměstnavateli, úřadem práce a našimi školami.

V oblasti hospodaření kraje se
zavazujete voličům k maximálnímu
využití možností získat evropské dotace. Co pro to uděláte?
Podařilo se nám velmi úspěšně čerpat prostředky z Operačního programu
česko-polské přeshraniční spolupráce,
úspěšní jsme byli i v čerpání prostředků z regionálního operačního programu, Operačního programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost, vzdělávání atd. Pro toto programové období
již více než dva roky připravujeme
projektové záměry pro čerpání finančních prostředků, zorganizovali jsme
semináře pro starosty obcí v jednotlivých okresech. Na těchto seminářích
jsme nejen zhodnotili minulé období,
ale hlavně jim představili veškeré možnosti čerpání finančních prostředků, ať
již z evropských, národních, nebo
i krajských zdrojů. O semináře byl
veliký zájem a obsah byl natolik bohatý, že trvaly přes tři hodiny.
l V oblasti životního prostředí chcete mj. zlepšit hospodaření s vodou
v krajině. V čem je problém?
Jsme nuceni v podstatě řešit dva
extrémy – protipovodňová opatření
a sucho. V protipovodňových opatřeních musím konstatovat, že se nepodařilo to, co jsme chtěli v případě
Mělčan.
(Pokračování na str. 4)
l

Práce komunistů ovlivní výsledky podzimních voleb
Vážení občané,
v letošním roce začínáme dlouhou sérii každoročního 11 let trvajícího volebního maratónu. Pro
různá politická hnutí a politické strany se to jeví
jako šance představit své programy a různé tváře.
Pro KSČM je to nejen příležitost, ale také zásadní
úkol, jak oslovit co největší část společnosti,
pokud ve volbách chceme uspět. Většinou slyšíme, že jde o krajské volby, ale volí se také třetina
Senátu, a proto se zásadním způsobem musíme
vyslovit k velkému nebezpečí pro mír ve světě,
k problémům terorismu a migrace a akceleraci
válečné propagandy, která se rozvíjí v souvislosti
s aktivitami NATO. Tady není namístě lhostejnost.
Dobře víme, že každé volby se od těch předešlých jak odlišují, tak mají i mnoho společného.
Společné bude opět to, že vznikají nové subjekty
se starými tvářemi, které spíše ukazují na to, že
tací lidé neberou politiku jako službu, ale spíše
jako příležitost osobní prezentace nebo také pro-

spěchu. To jsou ti, kteří se bojí
odpovědnosti za své činy v minulosti. Pro tyto kandidáty platí, že
je nepoznáte podle slov, ale podle
činů. Ptejme se jich, co a v jakém
dresu dělali ještě nedávno, nebo
proč něco slíbili a proč ten slib
nesplnili. Ale i vládním stranám
a hnutím je třeba připomenout
jejich předvolební sliby a nenechat je opět naplano slibovat
vzdušné zámky a zamlčovat
jejich podivné aféry. Je jich dost
a opravdu nejsou zanedbatelné.
I krajské volby přece máme právo brát jako soutěž, v níž by měla v tom kterém kraji zvítězit politická strana, jež nabízí nejlepší recepty pro
budoucnost daného kraje. A KSČM takové recepty po zkušenostech s uplatňováním principu
poctivé správy také předkládá. A zároveň navrhu-

je kandidáty, kteří opravdu
nemají za sebou aféry, jimiž se
prezentují politické strany, jež se
staly symbolem korupce, nebo ti,
kteří sice křičí, chyťte zloděje,
ale spíše proto, aby na prověření
jejich činů nezbyl čas.
KSČM prokázala ve svých
rozhodnutích, že pro ni je heslo
»S lidmi pro lidi« více než funkce v radě kraje. Tam, kde jsme
nemohli dosáhnout alespoň
minimální programové a personální shody, raději jsme z koalice odešli. A to i přesto, že jsme byli v kraji vítězi voleb. Čistý štít je pro nás podstatný, a to jak
v kraji, tak ve volbách do Senátu. Naši kandidáti jsou vždy připraveni čestně a pravdivě odpovědět na jakoukoli otázku, která se týká jejich
činnosti ve veřejných funkcích jak současných,

tak i minulých. Pokud jsme v minulosti pracovali ve dvou koalicích na krajích, po roce 2012
nejprve v devíti a v současnosti v osmi koalicích, tak naši zastupitelé a funkcionáři od hejtmana kraje, přes statutární zástupce v dalších
krajích prokázali vysokou odbornost a profesionalitu, schopnost řešit problémy, ale také vstřícnost vůči potřebám občanů. Náš volební program jsme plnili často přes nepřízeň centrálních
orgánů, naplňovali jsme princip poctivé správy,
tedy za co nejméně peněz co nejvíce společenského prospěchu, a tak i zůstali věrni našemu
heslu »S lidmi pro lidi«.
Volbou KSČM volíme politickou stranu, jež
za 26 let své existence občany nezklamala, plní
své volební sliby podle svých sil a podle síly,
kterou jí dají občané ve volbách. Stranu, která
bez afér a zbytečných gest slouží občanům.
JUDr. Vojtěch FILIP, předseda ÚV KSČM
a místopředseda Poslanecké sněmovny PČR
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Dostavba páteřních silnic kraje

Nechci zažít chaos na školách

Čeho bych chtěla
v krajské politice dosáhnout? Méně politikaření
a více rozumu v řešení
všech problémů týkajících se oblasti školství.
V tomto volebním období se podařilo »rozjet«
hodně aktivit spojených
se středními školami
a školskými zařízeními,
které náš kraj zřizuje.
Nové projekty se podařilo realizovat i v oblasti
sportu a v oblasti nesportovních volnočasových

aktivit. Ráda bych, aby
všechny měly pokračování i v příštích letech.
Zkušeností jsem nasbírala velké množství,
znám systém fungování
kraje, znám dobře oblast
školství. Díky tomu by
bylo možné v případě
mého zvolení do krajského zastupitelstva pokračovat už bez velkých
zaváhání či nezdarů daleko rychleji a úspěšněji
v realizaci dalších důležitých činností. Věřím, že

Citlivý přístup
nejen k dětem

Mými prioritami jsou určitě doprava
a dostavba silnic. Každý den dojíždím
zhruba 40 km do zaměstnání, a protože
veřejná doprava mezi Královéhradeckým
a Středočeským krajem se nedá prakticky
při cestě za tímto účelem využít, dojíždím každý den autem. Dokážu se tedy
vžít do každodenních problémů lidí jak
se dostat do práce. Mám to štěstí, že
dojíždím autem na trase Jičín – Mladá
Boleslav, kde je na dvou místech rozšíření na dva jízdní pruhy. Tím se vyhnete
pokorné jízdě za kamiony. Jiní takové
štěstí nemají. Mojí první prioritou je
proto zvýšit tlak kraje na vybudování
komunikace R35. V této souvislosti je

by se podařilo dosáhnout i stabilizace sítě
středních škol a reálnější skladby oborů
ve školách všech zřizovatelů. Velkým
úkolem bude i zachování sítě speciálních
škol pro potřebné děti. Nerada bych zažila chaos ve školách, spojený s nařízenou
inkluzí. Kraj je zřizovatelem speciálních
škol a ty je třeba udržet. Ráda bych
pokračovala v oceňování úspěšných studentů, jejich pedagogů, středních škol
a zaměstnavatelů za vzájemnou spolupráci, sportovců a zejména dobrovolných trenérů a vedoucích dětských kolektivů. Ti
si ocenění velice zaslouží.
Mgr. Táňa ŠORMOVÁ
(nestranička za KSČM)

MINIMÁLNÍ

ZADLUŽENÍ KRAJE

V případě mého zvolení bych
se rád věnoval hospodaření kraje
zajištěním zvýšení podílu investic v rozpočtu Královéhradeckého kraje.
V minulém volebním období
si kraj vedl dobře, podívám-li se
na snížení jeho zadluženosti.
Nicméně po započetí plánované
rekonstrukce
nemocnice
v Náchodě se přebytek sníží,
proto by se kraj měl v případě
nutnosti připravit i na možnost
půjčky. Protože tato možnost
zjevně připadá v úvahu, tak jedině za předpokladu půjčky od silných a ověřených institucí za výhodný úrok.
Vladimír BERGER (nestraník za KSČM)

Mojí srdeční záležitostí je
sociální oblast a pomoc těm,
kteří si sami pomoci nedovedou.
Sociální služby jsou v kraji zařazeny do sítě, která by měla
pokrývat celou objektivní
poptávku. Tato síť se aktualizuje
dvakrát ročně. Myslím si, že by
interval aktualizace mohl být
kratší. Protože se sociální výbor
schází každý měsíc, navrhovala
bych, aby se mohla aktualizace
sítě uskutečňovat jednou za
čtvrtletí. Byl by jasný a aktuální
přehled.
V uplynulém volebním období
jsem se věnovala problematice sociálně právní ochrany dětí, především pěstounské péči. Jedná se o náročnou náhradní rodinnou péči,
a proto je nesmírně důležité, aby i naše legislativa reagovala na
Vážení spoluobčané, politika
změny ve společnosti a nekomplikovala život osobám, které chtějí
se dá chápat různě. Jako zdroj
vytvářet domov pro jinak opuštěné děti.
Mgr. Zdeňka ŠÁROVÁ (nestranička za KSČM) příjmů, jako prosazování osobních ambicí. Nebo, a tak ji vnímám já, jako služba občanům,
kterou si platíme ze svých daní.
Politiku dělají různí lidé a ti
mají různé povahové rysy
Věcí vyžadujících změnu
a životní názory. Stejně jako
bude vždycky dost, »jenom« je
v životě, tak i v politice je nejtřeba je dokázat prosadit.
důležitější komunikace a hledáJednou z nich je dosažení růstu
ní kompromisů. V posledních
mezd a platů v těch odvětvích,
čtyřech letech jsem měla na stakde se už kraj dostává do vážrosti za náš zastupitelský klub
nějších komplikací. Jde o to,
zdravotnictví. V mnoha střeaby tam lidé pracovali dostatech nejen s koaličním partnetečně spokojení a nehrozil pak
např. kolaps ve zdravotnictví,
školství, sociálních službách
apod. Důležitý je i tlak na
poskytovatele dopravních sluV sociálních službách půsožeb v kraji, aby přidávali řidibím již 35 let. Pracuji jako
čům a celkově svým zaměstvšeobecná zdravotní sestra
nancům, a i tím se zajistilo
v domově důchodců, který
zlepšení dopravy v našem
obvykle, a tyto školy jsou j e z a m ě ř e n n a k l i e n t y
kraji.
velmi
kvalitní. s Alzheimerovou demencí.
Společně také musíme spo- přesto
toho
jsem
působila
lupracovat na změně způsobu Důsledkem špatného systému Z
financování škol a školských je, že se problémově zvlada- 10 let ve funkci vrchní sestry.
zařízení. Současný systém je telné děti snaží školy za kaž- Proto si troufám říci, že sošpatný. Ačkoli je třeba někte- dou cenu držet ve svých lavi- ciální problematiku dobře
ré školy sloučit s jinou ško- cích, neboť s jejich vylouče- znám. Dnes je aktuálním
lou, přesto je dost takových ním odcházejí škole peníze tématem nedostatek sester
škol, které se mohou dostat na činnost. Takový model je a jejich vzdělávání, ale také
jejich odchod jinam, mimo
do vážných problémů, proto- prostě už dál neudržitelný!
Josef DUŠEK zdravotnictví. Z vlastní zkušeže se prostě pár roků po sobě
(nestraník za KSČM) nosti vím, jak je péče
nenarodilo tolik dětí jako

Politika jako služba občanům
rem jsem se postavila vždy
velmi hlasitě za nemocnice,
tedy za zdravotnický i nezdravotnický personál. Poukazovala
jsem na problémy a snažila se
hledat řešení, jak v rovině
investic, tak ve finanční podpoře lidí pracujících ve prospěch
našeho zdraví.
Dáte-li mi ve volbách opětovně důvěru, ráda bych ve své
práci pokračovala. Nabízím své
zkušenosti, vědomosti a »proříznutou pusu«, která se nebojí
pojmenovávat problémy a stát si
za svým názorem. Naším cílem

Měnit věci k lepšímu

je zachovat dostupnou zdravotní péči, nakládat s finančními
prostředky určenými pro zdravotnictví jako správný hospodář. Počítejte s tím, že budeme
podporovat rozvoj a modernizaci v nemocnicích a pochopitelně nás najdete, jako doposud, za
podporou stabilizace zdravotního a nezdravotního personálu,
neboť si vážíme jejich práce.
Vždyť zdravotní péči dříve nebo
později budeme potřebovat
každý.
Lenka FIALOVÁ, DiS.
(nestranička za KSČM)

Důležité je sociální cítění

Kamionová doprava
patří na koleje
V případě, že dostanu důvěru
od voličů a budu se moci podílet
na práci krajského zastupitelstva, chci spolupracovat se
všemi, kterým jde o zkvalitnění
života v našem kraji a zabývat se
oprávněnými požadavky všech
občanů našeho kraje.
Jsem stoupencem tradičních
hodnot, jsem připraven hájit
sociálně spravedlivý přístup ke
všem občanům a zasadit se
o zkvalitnění právních a bezpečnostních jistot občanů, včetně
bezpečnosti na našich silnicích.
S tímto souvisí mimo jiné i kvalita pozemních komunikací
a jejich současná přetíženost. Proto bude nezbytné vytvořit podmínky pro odlehčení silniční dopravy, zejména přesunutím co možná
největší části kamionové dopravy na železnice. Pro realizaci tohoto
záměru bude nezbytné vybudovat odpovídající napojení železniční
sítě našeho kraje na železniční síť polských sousedů. Rovněž je
nezbytné dokončit dálnici D11 tak, aby plnila svůj původně zamýšlený účel. V neposlední řadě jsem připraven zasadit se a podpořit
vytváření a neustálé zlepšování podmínek pro výchovu naší mladé
generace - a to jak podporou vzdělanosti, tak i kvalitního volnočaBc. Josef ZIMA (nestraník za KSČM)
sového vyžití.

VVÍCE
INVESTIC
současné době jsou pláno-

o nemoc-ného či postiženého
člověka časově, fyzicky a psychicky velmi náročná záležitost. Přes tuto náročnost je
třeba mít na paměti, že
v našem životě jsou nejcennější osobní a rodinné vztahy,
sociální cítění a trpělivost
s nemocnými i s jejich příbuznými. To je něco, co se nedá
naučit, k tomu musí být člověk veden od mládí. Nikdo
z nás nevíme, kdy a jakou
pomoc budeme potřebovat my
sami.
Práce s lidmi, snaha jim

V ROZPOČTU

vané investice na rekonstrukce
a vybavení nemocnic, které přesáhnou do dalšího volebního
období. Největší investice, se
kterou se počítá, je rekonstrukce a výstavba Náchodské
nemocnice, jež se připravuje již
více než osm let. V první etapě
se počítá s investicí cca
1,5 miliardy Kč. Tato první
etapa by se měla realizovat
v období 2017 až 2019.
Následovat by měla druhá
etapa, kde se počítá s investicí
cca 700 milionů Kč. Tato by
měla probíhat v období 2019 až 2021.
Další plánovanou investicí je rekonstrukce bývalé interny v Jičíně,
kde se počítá, že v období let 2017-18 by se mělo proinvestovat cca
300 milionů Kč. Po ukončení této výstavby by měla následovat
rekonstrukce současné onkologie. Třetí velkou investicí do našich
nemocnic je rekonstrukce laboratoří v Trutnovské nemocnici, a to ve
výši cca 200 milionů Kč. Tato investice by měla proběhnout v letech
2017 až 2019.
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH, a to před soutěžemi. To
znamená, že počítáme s nižšími realizačními cenami, než jsou ceny
projektové. V současnosti dosahujeme při rekonstrukci silnic slev
až 30 %. Věřím, že výše uvedené investice výrazně zkvalitní prostředí našich pacientů i zdravotnického personálu.
Ing. Petr KEBUS (KSČM)

VOLEBNÍ NOVINY

pomáhat v každé situaci, je
vlastně mým celoživotním
posláním. Již 30 let působím
v Červeném kříži, pomáhám
Svazu tělesně postižených
s organizací různých akcí
pro jejich členy, pracuji ve
zdravotně sociální komisi
při Městském zastupitelstvu
v Týništi nad Orlicí. Myslím
si, že mám dost zkušeností
i sil, abych je, v případě zvolení do krajského zastupitelstva, využila ve prospěch spoluobčanů.
Jana KUPCOVÁ (KSČM)

Zlepšit kvalitu
krajských silnic
Kandidatura v krajských volbách je prvním zavazujícím krokem každého, kdo chce ovlivnit
život v kraji. Zodpovědnost za
plnění slibů voličům znamená je
také naplnit i za cenu tvrdého, byť
i někdy kompromisního řešení.
Pokud jsem přesvědčen o smysluplnosti a reálnosti řešení, které přinese občanům našeho kraje zlepšení života, snažím se o jeho uskutečnění. Nedělám přitom rozdíly
mezi jednotlivými okresy, jak
v řešení kvality krajských silnic
a potřebných investic do jejich
zlepšení, tak při řešení požadavků
občanů a obcí v obslužnosti autobusovou i drážní dopravou, řešení bezpečnostní situace na našich silnicích apod. Jsem přesvědčen, že jako
krajský zastupitel jsem v oblasti dopravy udělal mnoho práce.
Považoval jsem to za svou povinnost a snad jsem vás, občany kraje,
nezklamal. Svoji práci v samosprávě kraje vnímám jako poslání a službu občanům. Je nutné i nadále prosazovat vize KSČM ve všech oblastech života v našem kraji a chci využít svých životních zkušeností
v krajské i komunální politice. Rozhodl jsem se opět kandidovat a naplnit své předsevzetí dosáhnout dalšího zlepšení krajské silniční sítě
a oblasti služeb v dopravě, a také docílit námi všemi kýžené dostavby
František VRABEC (KSČM)
úseků dálnic v našem kraji.

CHCI

VYUŽÍT ZKUŠENOSTI

Pracuji už čtvrté volební období v městském zastupitelstvu
v Rychnově nad Kněžnou a od
roku 2010 také jako člen rady
města. Jsem také předsedou přestupkové komise. Za dobu své
činnosti v komunální politice
jsem získal zkušenosti v oblasti
kontrolní činnosti, v oblasti sociálních služeb a v oblasti podnikatelské činnosti města. Přijal
jsem možnost kandidovat do
krajského zastupitelstva, protože
bych zde rád uplatnil své zkušenosti z komunální politiky. Mohl
bych se věnovat práci ve výboru
pro životní prostředí a přitom
bych se zaměřil na dodržování zákonných postupů v jednání krajJUDr. Milan NOVÁK (KSČM)
ských orgánů.

Podílet se na dění
v krajském školství
V případě mého zvolení krajským zastupitelem bych měl rád
možnost podílet se aktivně na
dění nejen v krajském školství,
ale především v oblasti tělovýchovy a vytváření dalších možností aktivního využití volného
času dětí a mládeže. Rád bych
tak zúročil doposud získané zkušenosti a nadšení pro práci
s mládeží. Chtěl bych mít možnost přímo ovlivňovat tyto důležité oblasti v práci krajské samosprávy a přispět tak »svou troškou do mlýna«.
Nebudu-li zvolen, rád bych
uplatnil i jako občan, zastupující
KSČM, své zkušenosti v práci ve výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost, nebo ve výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity. Považuji se za velmi přizpůsobivého člověka, který se
Mgr. Jan NÝVLT (nestraník za KSČM)
rád učí novým věcem.

VĚTŠÍ

OCHRANU PŮDNÍHO FONDU

V končícím volebním období
krajského zastupitelstva jsem
pracoval ve finančním výboru.
Všechny investiční akce a samozřejmě i veškeré běžné fungování
Královéhradeckého kraje je založeno na kvalitním vypracování
a následném dodržení rozpočtu.
Při tvorbě dalších rozpočtů jsem
ochoten podpořit smysluplné
a dobře připravené akce napříč
všemi oblastmi fungování kraje.
Z konkrétních cílů uvedu
pouze dva. Budu prosazovat
ochranu půdního fondu - využívání browfields a nikoliv budování nových logistických center
na orné půdě a jsem zásadně proti privatizaci zdravotnických a so ciálních zařízení. V následujícím volebním období jsem připraven
rozšířit své zapojení do veřejného života i na práci ve výboru pro
sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity.
Ing. Jaroslav ŠPIČÁK (nestraník za KSČM)

třeba zvednout otázku vnějšího
okruhu
Hradce
Králové. Ing. Gočár ve
svém skvělém projektu
nemohl předjímat takový
nárůst dopravy, který dnes
jeho okruh již ve špičkách
nezvládne. Vnější propojení D11, zamýšlené R35
a E67 prakticky je, ale
chybí mu mimoúrovňové
křížení. Otázka miliard,
možná pokud by vláda
nerozdávala církvím, bylo
by i na tyto potřebné projekty.

Druhou prioritou je
veřejná doprava. Tam,
kde není možné využít
železnici, musí jezdit
autobusy, a to i na
noční směny i mezi
kraji, pokud je to
potřeba. To si asi úředníci pracující na jednu
směnu ani neuvědomují. Určitě tyto problémy jsou ve všech
okresech našeho kraje.
Stačí se jen podívat do
jízdních řádů.
Petr TYPLT (KSČM)

Větší podporu
podhorským obcím

Senioři si zaslouží
důstojný život

Specifiku obcí v pohraničí
nikdo moc nechce chápat, myslí
si, že už je dávno situace vyřešená,
ale není to pravda. V obci máme
šest katastrálních území o celkové
rozloze téměř tři a půl tisíce hektarů a 550 trvale žijících obyvatel.
V podhorských podmínkách je
liniová výstavba podél cest a řek,
tedy dlouhé silnice, dlouhé chodníky, dlouhé sítě veřejného osvětlení, dlouhé vodovody. A je docela problém vše zajistit ke spokojenosti obyvatel. Všechny tyto služby dnes zajišťuje obec a my jsme
financováni stejně jako každá jiná
obec, tedy podle počtu obyvatel.
Vnímám tento problém citlivě právě proto, že naše obec leží
v regionu, který patří k málo rozvinutým a rozvíjeným. Snažil jsem
se, když vznikaly dotační tituly Programu obnovy venkova, aby
byly zvýhodněny oblasti postižené odsunem německého obyvatelstva. Byly označeny jako méně příznivé oblasti, ale dotační program nevznikl. Pokud by se mi podařilo být znovu zvolen a pracovat dál v oblasti regionálního rozvoje, snažil bych se přesvědčit
zastupitele, aby byl vypsán dotační program výhradně pro méně
Jiří GANGUR (KSČM)
příznivé oblasti kraje.

Po zkušenostech z uplynulých
čtyř let ve funkci radního kraje,
odpovědného za sociální oblast,
mohu uvést nejméně tři cíle, kterých
chci v případě zvolení dosáhnout.
Především chci dosáhnout dalšího zkvalitnění péče o seniory.
Podařilo se zajistit přípravu dvou
velkých oprav v krajských domovech pro seniory, a to v Černožicích a v Hradci Králové u Biřičky.
Ve vysokém stupni příprav je
výstavba nového městského zařízení v Rychnově nad Kněžnou,
a přiznám se, že bych se rád podílel na realizaci všech tří akcí.
O přípravě dalších ani nemluvím.
Kraji také chybí kapacity v pobytových zařízeních pro seniory,
o to větší musí být podíl terénních pečovatelských a zdravotních
služeb. Posílení jejich kvantity a hlavně kvality, to je další důležitý
úkol pro příští volební období.
Třetí prioritou je pro mne zkvalitnění sociálně právní ochrany
dětí. V této oblasti je podíl státu na výkonu státní správy velmi
malý. O to větší je to pak nápor na pracovníky odboru sociálních
PaedDr. Josef LUKÁŠEK (KSČM)
věcí.

ZABRÁNIT

PRIVATIZACI

NEMOCNIC
V případě zvolení do krajského zastupitelstva se budu zabývat především zdravotnictvím
a sociální oblastí, kterým se
věnuji dlouhodobě. Ráda bych
pokračovala v práci ve zdravotním výboru.
Ve zdravotnictví je klíčové
zachovat jeho veřejnou formu,
tedy zabránit jakékoliv privatizaci,
zlepšit
personální
situaci
v nemocnicích kraje, tzn. více se
věnovat otázce spokojenosti
zaměstnanců a s tím související
kvalitě poskytované péče. Zásadní
je také udržet rozsah poskytované
péče ve všech nemocnicích
a zabránit snahám o redukci jednotlivých oddělení, jejichž dopad
by pro občany z odlehlých částí
regionu byl velmi závažný.
V sociální oblasti jde především o nutnost reagovat na společenský a demografický vývoj.
Kromě pobytových sociálních
zařízení je nezbytné více se
věnovat terénním službám,
které umožní potřebným zůstá-

vat co nejdéle v domácím prostředí. Je žádoucí široká komunikace s mnohými poskytovateli těchto služeb, obcemi regionu
a dalšími zainteresovanými,
vedoucí k optimalizaci sítě služeb v kraji tak, aby co nejvíce
vyhovovala potřebám občanů.
Mým cílem je tedy především
zachování a rozvoj dostupných
veřejných zdravotních a sociálních služeb pro občany kraje.
Iva ŘEZNÍČKOVÁ
(nestranička za KSČM)

Propojení celostátní
a krajské politiky
Do krajského zastupitelstva
kandiduji proto, abych svou
prací dokázal, že KSČM je jedinou politickou stranou pro lidi.
V současné koalici s ČSSD se
nám podařilo splnit mnohé
z našeho volebního programu
z roku 2012. Poctivou prací jsme
dokázali, že jsme schopni plnit
úkoly při správě věcí veřejných
v kraji a i nadále máme našim
spoluobčanům – voličům co
nabídnout. Náš volební program
není zaměřen pouze na určitou
skupinu obyvatel či profesi, ale
nabízí komplexní řešení mnoha
problémů každodenního života.
Na jeho plnění bych se proto chtěl znovu podílet. Podle mne se také
osvědčilo personální propojení mezi krajskou a celostátní politikou.
Jako poslanec pomáhám kraji při řešení konkrétních problémů a na
kraj zpětně přenáším nové informace z centra.
Pokud bych byl znovu zvolen, rád bych pokračoval v práci v kontrolním výboru. Aktivně však mohu pracovat i v mnoha jiných
výborech. Naučil jsem se, že politik musí mít široké spektrum znalostí, a chce-li pracovat pro své spoluobčany, musí umět naslouchat
a být ochoten a připraven se mnohému naučit.
JUDr. PhDr. Zdeněk ONDRÁČEK, Ph. D. (KSČM)

Kvalitní vzdělání dětem Lidé, nejsme přece ovce!
Ráda bych přispěla svými zkušenostmi a hlavně prací k co nejlepšímu rozvoji kraje, ve kterém
žiji. Náš kraj oplývá přírodními
krásami, ale i kulturními památkami. Největší devizou jsou však
pracovití a milí lidé. Občané
kraje si zaslouží, aby u nás dobře
fungovalo zdravotnictví, doprava a dětem se dostalo dobrého
vzdělání na potřebné úrovni
a dosažitelnosti. Měli bychom
vždy především myslet na lidi,
aby se jim dobře žilo.
Jako učitelka základní školy
jsem přicházela do styku s dětmi
z různého sociálního prostředí. Bolestně se mne dotýká, když
vidím, jak některé rodiny jen velmi těžko zabezpečují svým dětem
i ty nejzákladnější potřeby. Také zde by měl sehrát svou roli kraj.
Mohl by například dotovat školní stravování některých dětí. Jako
členka výboru pro vzdělávání a zaměstnanost jsem podporovala
rozvoj učňovského školství a technických oborů na středních školách. Měli bychom směrovat naši mládež k takovým profesím, které
mají i v budoucnosti předpoklad dobrého uplatnění. Vždy se říkalo
»zlaté české ručičky« a mělo by to platit i nadále.
Mgr. Věra ŽIŽKOVÁ (KSČM)

Jsem součástí týmu, jehož cílem
je představit náš program široké
veřejnosti a přesvědčit občany,
proč je důležité nepromarnit právo
volit. Přesvědčit je, aby dali svůj
hlas KSČM, hlas pro lepší budoucnost svou, svých dětí i vnuků. Přál
bych si, aby se lidé probudili
z letargie, uvědomili si, že nejsme
ovce. Jsme svobodní občané,
máme svůj rozum, nechceme být
denně obelháváni, okrádáni, špiclováni, tak jak nám to předvádějí
pravicové strany již více než 25 let.
Již není na co čekat, nyní je třeba
jednat, přestat nadávat na všechno
kolem, přestat se obracet k minulosti a více přemýšlet o tom, co chceme od budoucnosti.
Budu se zabývat nejpalčivějšími problémy, které občany trápí.
Těch problémů se nakupilo tolik, že je může řešit jen tým zkušených, kompetentních, pracovitých lidí. Z vlastní zkušenosti například vím, že dosavadní dotační systém opomíjí potřebu až 90 %
malých firem podnikajících v oblasti cestovního ruchu. Zcela nedostačující je pak podpora malým subjektům působícím v lokalitě
Českého ráje. Rád bych to změnil.
Občané, pojďme k volbám, volme program KSČM, dejme hlas
JUDr. Václav ORT (KSČM)
lepší budoucnosti!

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
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VOLEBNÍ NOVINY

TEZE VOLEBNÍHO PROGRAMU 2016
KRAJ

MUSÍ SLOUŽIT SVÝM OBČANŮM:

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

BUDEME

PROSAZOVAT TYTO ZÁSADY:

Ve zdravotnictví
Personální a finanční stabilizace krajských nemocnic je
základem dostupné a kvalitní zdravotní péče.
Závazek voličům: Vrátíme zásadní rozhodnutí Zdravotnického holdingu KHK pod kontrolu zastupitelstva, navrhneme kroky k personální stabilizaci nemocnic, aby nemusela být
uzavírána další oddělení.
Ve školství a zaměstnanosti
Prosadíme zkvalitnění sítě středních škol a učilišť tak,
aby jejich absolventi nacházeli uplatnění v kraji. Povedeme

V životním prostředí
Chceme předat budoucím generacím přírodu aspoň v takovém stavu, v jakém jsme ji převzali, zlepšíme hospodaření
s vodou v krajině.
Závazek voličům: Zamezíme výstavbě spalovny odpadů
a zvýšíme podíl tříděného odpadu v odpadovém hospodářství
kraje.

V rozvoji kraje
Zabezpečíme rovnoměrnější rozvoj všech oblastí kraje
a zvýšení turistické atraktivity kraje.
Závazek voličům: Prosadíme větší podporu historickým
vývojem znevýhodněných oblastí kraje.
V kultuře a sportu
Pomůžeme aktivnímu zapojení občanů a zvláště mládeže do
kulturních a sportovních aktivit.
Závazek voličům: Rozšíříme dotace na volnočasové dětské,
mládežnické a rodinné aktivity.

V dopravě
Udržíme cenově dostupný integrovaný systém regionální
dopravy, zajistíme kvalitní dopravní obslužnost kraje, zlepšíme
stav komunikací.
Závazek voličům: Prosadíme pokračování rekonstrukcí krajských silnic ze všech možných zdrojů financování.

ZÁVĚREM

skutečného stavu silnic, požadavků
obcí, zajištění osobní dopravní obslužnosti apod. Velké úsilí jsme věnovali
podpoře výstavby D11 v celé trase od
Hradce Králové až na státní hranici.
Informace posledních dní ukazují, že
toto úsilí nebylo marné a hodláme, dle
svých možností, maximálně přispět
k vybudování této dálniční trasy.
l Považujete za správnou strategii
rozvoje sociálních služeb v orientaci
na terénní služby tak, aby péči potřebující člověk mohl co nejdéle zůstat
ve svém přirozeném prostředí?
Podle mne a komunistických kandidátů je právě tohle podstatné, protože
každé další řešení už je jenom náhrada, kdy se člověk přesazuje do jiného
prostředí. Pochopitelně musíme mít
připravené kapacity na to, že jakmile
rodina a terénní pracovníci přestanou
zvládat péči o určitou osobu, musí
nastoupit naše pobytová zařízení.
Jejich humanizace už pokročila dostatečně a prohlubuje se i jejich zaměření
na speciální péči třeba o nemocné stařeckou demencí, nebo osoby odkázané na plnou podporu svého okolí.
Cílem je, aby občané v našich zařízeních žili v důstojných podmínkách.
l V oblasti regionálního rozvoje usilujete mj. o zvýšení turistické atraktivity kraje. Proč je právě tohle vaší
prioritou?
Protože turistika je významným
zdrojem rozvoje kraje. Měli bychom
umět těžit z faktu, že náš kraj má co
nabídnout svým návštěvníkům, a také

ze skutečnosti, že vinou zhoršené bezpečnostní situace v tradičních turistických destinacích nejen mimo Evropu,
ale už i v Evropě, roste zájem o domácí turistiku. Jako do bezpečné země
k nám jezdí i více zahraničních turistů. Velké úkoly nás zde čekají ve zkvalitnění dopravní dostupnosti významných turistických center, v dalším
zkvalitnění spolupráce mezi krajem,
destinačními společnostmi a ostatními
aktéry v cestovním ruchu s cílem zvýšení účinnosti propagace turistiky
v našem kraji. Velmi mnoho práce
bylo provedeno na přípravě budování
330 km dálkových cyklotras, kde
budeme postupně přecházet do fáze
realizace. Budeme i nadále podporovat budování cyklotras místního
významu.
l V oblasti kultury a sportu dáváte
závazek voličům, že rozšíříte možnosti dotací na volnočasové dětské, mládežnické a rodinné aktivity. Můžete to
přiblížit?
V tomto volebním období jsme
hodně oproti minulosti pokročili
a naší snahou je pokračovat v podpoře
aktivního využití volného času našich
dětí a mládeže a nejen v různých
oblastech sportovního vyžití. Dále
budeme pokračovat v podpoře zájmové kulturní činnosti, podpoře činnosti
různých spolků. např. zahrádkářů,
včelařů, myslivců, dobrovolných hasičů. Současná podpora těchto aktivit
začíná přinášet své pozitivní výsledky.
Taťána LANKAŠOVÁ
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VÁS ŽÁDÁME:

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!
Děkujeme! Vaši kandidáti.

V sociální péči
Síť sociálních služeb budeme rozvíjet plánovitě tak, aby
nejen každý senior měl zajištěnou dostupnou sociální službu
a mohl co nejdéle žít ve svém domově.
Závazek voličům: Posílíme odlehčovací služby a prosadíme
citlivý přístup k dětem v pěstounské péči.

Jsme tým a pracujeme pro vás!
(Dokončení ze str. 1)
Osobně jsem se snažil o vybudování přehrady, ale bude to zřejmě jen
suchý poldr. Stavba uvázla na řešení
územního řízení. Bleskové lokální
povodně posledních dní ukázaly, že
suchý poldr nemá takovou zadržovací
schopnost, jak se předpokládalo.
Navíc plná přehradní nádrž průsaky
může dotovat podzemní vody, které
nám mizejí. To znamená, že se mohou
dlouhodobě řešit oba problémy –
povodní i sucha. V těchto záleži tostech budeme i nadále úzce spolupracovat s Povodím Labe, a. s.
l V oblasti dopravy slibujete voličům
pokračování rekonstrukcí krajských
silnic s využitím všech možných zdrojů. Na čem nyní rekonstrukce váznou?
V tomto volebním období jsme
vyčerpali všechny dostupné finanční
prostředky ze zdrojů evropských
fondů, národních podpor i Fondu
reprodukce
a
rozvoje
kraje.
Výsledkem je mnoho kilometrů kvalitně opravených silnic. Dokonce nám
mnohdy život komplikuje i taková
skutečnost, jako je povolování objízdných tras při opravách a rekonstrukcích silnic. I pro toto období máme
připraveno dostatek projektů pro čerpání disponibilních prostředků
z Integrovaného regionálního programu Státního fondu dopravní infrastruktury, Operačního programu přeshraniční česko-polské spolupráce. Při
určování oprav silničních úseků
vycházíme především z posouzení

V hospodaření
Trváme na veřejné kontrole výběrových řízení a hospodaření kraje, zajistíme zvýšení podílu investic v rozpočtu.
Závazek voličům: Maximálně využijeme evropské dotační
fondy ve prospěch občanů kraje.

aktivní politiku zaměstnanosti nejen v rámci krajské tripartity.
Závazek voličům: Společně se zaměstnavateli a školami
vytvoříme podmínky k přípravě nové generace řemeslníků
a techniků.

POZVÁNKA

NA SETKÁNÍ
S KANDIDÁTY KSČM

3. září

10.00

Kunětická hora, areál pod hradem

15. září

13.00

Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad

16. září

10.00
12.00
14.00
15.00

Jaroměř, Josefov
Jaroměř, Jakubské předměstí
Jaroměř, prodejna na Zavadilce
Nová Paka, Dukelského nám.

19. září

9.00

27. září

10.00
14.00
16.00

Dobruška, nám. F. L. Věka
Rychnov nad Kněžnou, Staré nám.
Týniště nad Orlicí, Mírové nám.

29. září

14.00
15.00
17.00

Police nad Metují, Masarykovo nám.
Broumov, Mírové nám.
Teplice nad Metují, stanoviště Bus

1. října

9.00
15.00

Jičín, Žižkovo nám.
Náchod, nám. TGM

3. října

15.30

Trutnov, Krakonošovo nám.

KRAJSKÉ
6. října

Kopidlno, Hilmarovo nám.

AKCE:

13.00

Hradec Králové, nám. 28. října

www.iHalo.cz

