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Poločas aktivní účasti KSČM v řízení kraje
Polovina volebního období je vhodná příležitost k bilancování toho, co se z volebního programu KSČM, jímž oslovili komunisté voliče v krajských volbách 2012, podařilo plnit a kde naopak narážejí naši zastupitelé a radní na problémy, které zatím nedokázali uspokojivě vyřešit. Připomeňme si, že po volbách ziskem 11 mandátů vytvořila
KSČM krajskou koalici s ČSSD, která má 12 zastupitelů. Společně tvoří 23 hlasy
a s převahou jednoho hlasu v zastupitelstvu Královéhradeckého kraje většinu.
V radě kraje zastupují KSČM tři radní – první náměstek hejtmana Otakar Ruml, radní
pro školství Táňa Šormová a radní pro sociální oblast Josef Lukášek. Především zdravotnictví, školství a doprava jsou velmi citlivé
a dotýkají se každodenního života našich občanů. Určitá rozdílnost v názorech na jejich
řešení mezi koaličními partnery existuje,
proto je nutné neustále si ujasňovat názory
a hledat řešení schůdná pro oba partnery
a užitečná pro občany.
Jako zvláště problémovou oblast vidíme
zdravotnictví. Těžko hledáme koncepci rozvoje krajských nemocnic a zdravotnického
holdingu. Celkovou situaci také zhoršuje
zpoždění výstavby a modernizace náchodské nemocnice. Ve školství, za něž přímo
zodpovídáme hlavně na středních školách,
dochází k úbytku žáků, ale kapacity škol zůstávají stále stejné. Převažuje nabídka nad
poptávkou. Kraj podporuje finančně žáky odborných učiliš, kteří se rozhodnou pro některý

z preferovaných oborů. Radní pro školství se
snaží sladit proporcionalitu mezi nabízenými
obory, aby jejich uchazeči měli uplatnění na
trhu práce. Řada škol se potýká s malým počtem studentů, který neumožňuje řádný rozvoj dané školy. Slučování takovýchto škol je
nepopulární a často je provázejí emoce a negativní ohlasy. Za klíčový úspěch považujeme
uzavírání sektorových dohod, které nastartovaly novou etapu podpory technického
a učňovského školství v kraji.
Sociální oblast je poměrně dobře fungující,
i když i tam řeší KSČM některé problémy
(např. Barevné domky Hajnice). V našem
zájmu je, aby se celý případ podrobně vyšetřil a osoby, které situaci zavinily, byly pohnány k zodpovědnosti. Pozitivní krok se podařil
v největším krajském sociálním zařízení,
v hradeckém Domově na Biřičce, kde komunisty prosazená změna vedení vytvořila
Dokončení na str. 2
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Dokončení ze str. 1

podmínky k odstranění problémů a zkvalitnění péče. Probíhá také řada rekonstrukcí a dostaveb sociálních zařízení,
a tím se zlepšují životní podmínky jejich
klientů. Kladně se promítá i dlouhodobé
plánování v sociálních službách.

Dopravní situace v kraji je stabilizovaná
a dopravní obslužnost kraje je uspokojivá.
Všechny změny jízdních řádů jsou projednávány se starosty obcí, kterých se týkají.
Medializovaným problémem je dostavba
dálnice k Hradci Králové. I zde se daří působením 1. náměstka hejtmana situaci postupně řešit. Daří se budovat sí cyklostezek
tak, aby se postupně propojovaly a byly
významným turistickým činitelem.

Z jednání krajského výboru s krajskými zastupiteli.

RYCHNOVSKO
Soudružky a soudruzi, vážení spoluobčané, chci vám jménem Okresního výboru
KSČM v Rychnově nad Kněžnou poděkovat za vaše hlasy v senátních i komunálních volbách i za práci, kterou jste odvedli
při jejich přípravě. Příští rok, pokud nedojde k žádným mimořádným událostem,
bude nevolební. To by nás však nemělo
ukolébat, protože jak se říká, rok se s rokem sejde a v roce 2016 nás budou čekat
volby do Krajského zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Chceme vám nabídnout kvalitní kandidáty, a rádi bychom,
abyste už nyní s námi spolupracovali při jejich výběru. K tomu vám i nám přejeme
šastnou ruku. Za celý Okresní výbor chci
také všem popřát hodně úspěchů v další
práci, rodinnou pohodu, abyste se vždy
měli kam vracet, pevné nervy, nedat se zastrašit a nerezignovat. A především vám
přeji to nejdůležitější, a to je pevné zdraví.
Za OV KSČM Rychnov n. Kn.,
Marie Ondráčková

TRUTNOVSKO
Vážené soudružky, vážení soudruzi, milí sympatizanti, dovolte abych vám poděkoval za hlasy pro KSČM v loňských vol-

Současná krajská koalice za výrazného
přispění komunistů zastavila další zadlužování kraje, zefektivnila využívání a hospodaření s majetkem kraje a soustředila
se dvě hlavní oblasti investic – rekonstrukci
náchodské nemocnice a opravy krajských
silnic. I v dalších oblastech se snaží
zastupitelé za KSČM postupovat principiálně a v souladu s naším volebním programem.
V klubu nedochází k závažným neshodám a zastupitelé vždy dodrží postup, na
kterém se v klubu dohodli. Celkově se jim
daří vystupovat konstruktivně a dílčími
kroky prosazovat krajský program KSČM.
Za podstatný posun v práci krajské samosprávy považuje krajský výbor KSČM
změnu přístupu k řízení krajských zařízení v gesci radních za KSČM, mnohem
těsnější spolupráci ve všech oblastech
činnosti kraje se zástupci samospráv měst
a obcí. Tím se krajská samospráva přiblížila více občanům, jak komunisté slíbili ve
svém volebním programu.
Z materiálu KV KSČM
připravila (tl)
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bách. Letošní rok je rokem, kdy si budeme připomínat 70. výročí osvobození
slavnou Rudou armádou. Věřím, že si toto výročí důstojně připomeneme všude,
kde jsou hroby sovětských vojáků. Zanechme různých žabomyších válek ve
straně a soustře me se na věci podstatné.
Děkuji za devět převážně mladých nových členů strany. Do nového roku vám
přeji hlavně hodně dobrého zdraví, štěstí,
osobní a rodinné pohody. Všem dříve narozeným důstojné stáří.
Jaroslav Ondráček,
předseda OV KSČM Trutnov

KRÁLOVÉHRADECKO
Vážené soudružky a soudruzi, sympatizanti a voliči, nejdříve vám chci poděkovat
za hlasy pro kandidáty KSČM, které jste
dali ve trojích volbách v roce 2014. Letošní rok bude pravděpodobně bez voleb,
ale zato společně oslavíme 70. výročí
osvobození Československa a konec
druhé světové války. V roce 2015 vám
přeji hlavně zdraví, protože je vzácné,
mnoho štěstí, protože je krásné a hodně
lásky, protože jí je málo a osobní a pracovní pohodu v chodu života.
Josef Steklý,
OV KSČM Hradec Králové

Proti válce...
Zdroj: commons.wikimedia.org/wiki
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Poznávání Evropského parlamentu
Není lepší způsob, jak na vlastní kůži zakusit fungování Evropského parlamentu, než se účastnit stáže přímo v Bruselu. Je to obrovská životní zkušenost, která ovlivňuje celý můj pohled na Evropskou unii. Unie působí na život lidí v mnoha směrech, a už chceme, nebo ne, a mně nejvíce pomohla pochopit to, co pro
nás dělá.
Komplex Evropského parlamentu bez
problémů uspokojuje každodenní potřeby zaměstnanců, protože uvnitř najdeme
několik jídelen, supermarket, sportovní
centrum, banky, poštu, kadeřnictví a takhle bych mohl pokračovat dál. Člověk tu
potká hodně lidí, naváže profesionální
kontakty a v neposlední řadě se účastní
velmi zajímavých debat. Každý stážista
zde má svoje
úlohy, jako je
psaní různých
zpráv, pozměňovacích návrhů, článků nebo zápisů ze
schůze. Úkoly
stážistů se liší
obzvláště
v závislosti na
jejich vedou-

))) JEDNALO

cích. Osobně působím v Konfederaci
evropské sjednocené levice a severské
zelené levice, kde sleduji zasedání a hlasování ve výborech INTA (Mezinárodní
obchod) a DEVE (Rozvoj). Na těchto
schůzích výbory jednají, vyměňují si názory, hlasují o návrzích legislativních dokumentů, pozměňovacích návrzích
a mnohdy vedou diskuse s experty. Výbor totiž může zorganizovat slyšení odborníků, pokud to považuje za podstatné.
Témata jsou nesmírně zajímavá. Například Evropský parlament aktuálně bedlivě
pozoruje jednání o transatlantickém partnerství pro obchod a investice TTIP, které
by se mohlo stát největší zónou volného
obchodu na světě. Jednání vyvolávají velké naděje i velké starosti. Já se osobně
vymezuji proti této smlouvě, avšak všechna jednání důsledně sleduji. Plenární zasedání Evropského parlamentu, kterých

KRAJSKÉ ZASTUPITELSTVO

JDE TO I KONSTRUKTIVNĚ A VĚCNĚ
Únorové jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje patřilo k nejkratším,
co pamatuji, a diskutující by se dali spočítat na prstech jedné ruky. Pravda je, že
tentokrát bylo na pořadu jednání jen 53 bodů, a to vesměs nekonfliktních,
a všechna pohodnutí byla předem projednána se všemi kluby.
Jednání bylo přítomno 35 zastupitelů,
ani koalice, ani opozice neměla převahu.
S téměř neslušným spěchem byly schváleny dotace kraje na kulturní akce, nad nimiž kraj převzal záštitu. Bez problémů bylo schváleno 50 milionů na pokrytí veřejné
služby v urgentní lůžkové péči, v lékařské
pohotovostní službě v krajských nemocnicích. Pozitivně byla přijata informace
o pokroku v přípravě dostavby náchodské
nemocnice.
Bez diskuse proběhlo také schválení financování sociálních služeb v kraji.
Gestor Josef Lukášek (KSČM) uvedl:
„V podkladech máte konkrétní částky, které jdou do našich zařízení i dalších zařízení v síti sociálních služeb kraje i rozdíl mezi potřebami a skutečnými částkami. Tyto
rozdíly budeme během roku řešit tak, aby
se je podařilo eliminovat.“ Při absenci diskuse považoval za nutné hejtman Lubomír Franc (ČSSD) za nutné dodat: „Letos
tedy bylo financování sociálních služeb
převedeno na kraje, to znamená, že je
rozděluje kraj a nepřeposílá částky z mi-

Josef Lukášek, první zleva, na jednání.
FOTO – M. Vohralíková

nisterstva organizacím, za rozdělování
státních dotací nově nese odpovědnost
krajská samospráva. Jako zastupitelstvo
přímo schvalujeme jednotlivé částky pro
konkrétní sociální zařízení.“
V závěru jednání navrhl jako každý rok
i letos Vladimír Derner (KDÚ) vyvěšení
vlajky pro Tibet, ale bez obvyklého zápalu, protože si zjevně spočítal, že návrh
nezíská podporu: A nezískal, ačkoli jej
podpořili z ČSSD Miroslav Antl a Otakar
Kalenda.
(tl)

se účastní všech 751 poslanců, se konají nejen v Bruselu, ale i ve Štrasburku. Témata jsou velmi aktuální. Poslanci třeba
v plenární rozpravě zdůraznili, že nové
kolo rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou, založené na francouzsko-německém mírovém plánu, je patrně poslední
nadějí k dosažení míru na Ukrajině diplomatickou cestou.
Velmi si cením praxe, které nabývám během své krátké stáže v Evropském parlamentu. Znalosti zde získané stojí za tu námahu a vysoké pracovní nasazení. Věřím,
že všechny zkušenosti plně využiji.
Pavel JANEČEK
FOTO vlevo, autor
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Krajští zastupitelé mediálnímu tlaku nepodlehli
Předposlední březnový den se jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se ve srovnání s minulým jednáním protáhlo. Více než stovka bodů k projednání zřejmě nestačila, a proto došlo na návrh Martiny Berdychové (VČ) a Rudolfa Cogana (TOP 09) k zařazení dalších otázek do programu.
Jednání bylo přítomno 42 zastupitelů
a koalice měla tentokrát potřebnou převahu. Martina Berdychová navrhla zařadit
jako 4. bod doporučení Radě kraje zařadit
do sítě škol VOŠ při ZŠ pro neslyšící Štefánikova. Napříč politickým spektrem byl
bod zařazen. Jen napůl byl úspěšný Rudolf Cogan, který navrhl přivítat průjezd
americké armády a nastavení pravidel
dotací ve sportovní oblasti. Uspěl jen
v druhém případě. Diskuse se rozvinula
už při projednávání písemností adresovaných zastupitelstvu, kdy se do křížku dostali Miloslav Plass (ODS) a Jan Birke
(ČSSD) kolem dopisu starosty obce Žernov, který si stěžoval na nekomunikaci
kraje a města Náchod ohledně dopravních staveb. Naopak bez debat schválili
zastupitelé seznam vyznamenaných členů záchranného systému při příležitosti
Dne kraje, který bude 8. května.
Projednání návrhu zařadit do sítě škol
VOŠ při ZŠ pro neslyšící s oborem tlumočník do znakového jazyka předcházela mohutná „dělostřelecká“ mediální příprava. Zastupitelé napodruhé (při prvním
hlasování pozapomněl hlasovat hejtman)
rozhodli moudře školu zařadit v okamžiku, kdy bude mít akreditaci oboru tlumočník do znakového jazyka.

))) Tři otázky pro
Marii ONDRÁČKOVOU, zkušenou členku Zastupitelstva města
Týniště nad Orlicí a rovněž předsedkyni OV KSČM Rychnov nad
Kněžnou:
l Co vás motivovalo k vaší kandidatuře
do městského zastupitelstva a vstupu do
komunální politiky?
Do městského zastupitelstva jsem
kandidovala již potřetí, takže mám poměrně dobrou představu o čem práce
v zastupitelstvu je. V minulých obdobích jsem byla členkou finančního výboru, nyní jsem byla zařazena do výboru kontrolního. Nejsem rodilý Týnišák, ale žiji zde více než 40 let, vyrostly tady naše děti, takže mne pochopitelně vždy zajímalo, co se ve
městě děje. A protože nemám v povaze jen stát stranou, ale ráda se organizačně zapojuji do všeho, co se kolem
děje, tak jsem se dostala i na kandidátku KSČM a byla zvolena.

Zastupitelé také ukončili neustále se
vracející kauzu s pětimilionovou půjčkou
řádu Benediktýnů, kterou opozice chtěla
proměnit na dar, ale nakonec navrhla přijmout splátkový kalendář. Návrh byl
schválen 41 hlasy, jeden zastupitel se
zdržel. Stejně hladce prošla poslední
změna loňského rozpočtu, tzv. dělení
medvěda, kde každý klub měl svá želízka
v ohni a vzájemně si podíl z medvěda odsouhlasili. Zatímco KSČM vyšla vstříc
především požadavkům obcí, KDÚ prosadila dvoumilionovou dotaci Biskupskému gymnáziu. (Inu chudá katolická církev
podporu potřebuje, že...)
Diskusi vyvolala výroční zpráva o stavu
vzdělávací soustavy v kraji. Jak jsme již
informovali, koaliční partner dosáhl odložení slučování škol, které dostala za úkol
připravit radní Táňa Šormová (KSČM).
Bylo zajímavé sledovat trochu svatouškovský přístup opozice, kde se třeba
Miloslav Plass tázal, co bude kraj dělat
s přebytkem míst ve školách, zatímco se
v tisku zástupci opozice vyjadřovali poněkud jinak. Hejtman Lubomír Franc
(ČSSD) přislíbil uskutečnit redukci míst
cestou redukce studijních oborů.
(tl)

l Jaké jsou postoje a vztahy mužské
části zastupitelstva k ženám-zastupitelkám a konkrétně
k vám, jako reprezentantce KSČM?
Nelíbí se mi neustálé posuzování
postavení mužů
a žen, a je to kdekoliv. Věřím tomu,
že žena, pokud
chce, tak se dokáže prosadit, a potom je ve své práci dobrá.
l Myslíte si, že by bylo správné a účelné,
aby zastoupení žen ve veřejných i firemních funkcích bylo ze zákona určováno
kvótami?
Žena ví, co chce, a dokáže za tím jít
s ženskou trpělivostí, vytrvalostí a určitou praktičností. Fandím všem ženám,
které takto pracují. Přesto si myslím, že
určovat zákonem kvóty žen ve veřejných nebo firemních funkcích může ženám spíše uškodit než pomoci.
(van)

Část klubu zastupitelů za KSČM při jednání
Krajského zastupitelstva Královéhradeckého
kraje.
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Budeme schůzovat pod policejním dohledem?
ZO KSČM Radvanice pozvala občany
na veřejnou schůzi, kde jim chtěla představit po svém obnovení dne 22. 11.
2014 své programové prohlášení: Poctivost se musí vyplácet; Práci místo sociálních dávek; Budoucnost mládí, jistoty stáří; Odpovědnost k prostředí, ve
kterém žijeme; Více rozhodovacích
pravomocí lidem. To bylo uvedeno
i v pozvánce.
Po této schůzi nám napsal její místopředseda:
Naše ZO KSČM v Radvancicích bere
politickou práci vážně, a proto jsme si na
březen naplánovali a odsouhlasili schůzi
veřejnou. Na schůzi naší ZO jsme tedy
pozvali všechny slušné občany pomocí
asi 450 pozvánek, které náš terénní pracovník roznesl do schránek obyvatel ob-

ce. Na naši schůzi samozřejmě kromě
sympatizantů došlo i několik „rádobydemokratů“. S tím jsme počítali. Co mne
však opravdu překvapilo, byla skutečnost,
že schůzi monitorovali dva policisté v civilním oblečení.
Tito policisté odkryli svoji identitu po odchodu z naší schůze. Služebně kontaktovali majitele penzionu, kde se pravidelně
naše schůze konají, a zjišovali, jak takové schůze v Radvanicích probíhají a kdo
se jich účastní.
Nepředpokládám, že policisté v civilu
docházejí na schůze základních organizací všech parlamentních stran, a proto mne
takový postup velice zarazil. Nedělám si
zatím z toho hlavu. Ale demokracie je zřejmě jenom pro někoho.
Jiří MARŠÍK

))) Novinky z krajské samosprávy

Slučování škol prozatím odloženo
Sdělovací prostředky rády budí dojem, že slučování (častěji „rušení)
středních škol je výmysl komunistů.
Skutečnost je jiná. KSČM ve svém
krajském programu slučování škol neměla. Proč se tedy o ni krajská radní,
zvolená za KSČM tak snaží?
Odpově je jednoduchá. Protože jí to
uložilo krajské zastupitelstvo. Loni v březnu se krajští zastupitelé jednomyslně
usnesli, že je potřeba upravit sí středních škol v kraji. Přípravu slučování uložili
gestorce – radní Táně Šormové. Tenkrát
hlasovalo všech 37 přítomných zastupitelů pro slučování. Důvod byl a je jednoduchý – školy nabízejí vzdělání dvojnásobku dětí, než kolik jich skutečně je. Tím
upadá kvalita vzdělání a stoupají náklady
kraje, který musí chybějící peníze na
mzdy dorovnat. Stát totiž platí na žáka,
nikoli na školu.
K tomu, aby krajští zastupitelé pronikli
do školské problematiky, proběhly dva
semináře. S žalostnou
účastí. Školský odbor
s radní připravil návrh
možných sloučení, kdy
nově vzniklý subjekt je
právním následníkem
obou původních, tedy
žádná škola právně ani
fyzicky nezaniká. Zanikají jen ředitelská místa
a místa části managementu. Pro udržitelnost
školy je rozhodující počet 240 studentů, po-

kud není unikátní školou, jako např. kamenická škola v Hořicích.
Nad připravenou úpravou školské sítě se
sešla na jednání nejprve Rada kraje, a
poté (12. 1.) koaliční kluby. Podrobně rozebraly všechny návrhy sloučení a všichni
přítomní je hlasováním jednomyslně podpořili. Chyběl jen senátor Miroslav Antl
a senátor i starosta Náchoda Jan Birke,
o situaci ale rok věděl. Názory se začaly
postupně měnit. Nejprve Jan Birke, po
něm Karel Janeček ... nakonec hejtman
Lubomír Franc. Zároveň se věci chopila
média se známým efektem.
Nakonec Rada kraje návrh slučování
takzvaně „odložila“. Bude zajímavé sledovat diskusi na krajském zastupitelstvu, až
jim radní Šormová předloží výroční zprávu o rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji. Zpráva optimismem
nehýří: není proč.
Text a foto
Ta ána LANKAŠOVÁ

JAKO KOČKA S MYŠÍ
Jako kočka s myší hrají si s námi
tuneláři, lobisté a zloději.
Občas nám dají po lízátku –
jen a se chudáci pomějí.
I oni přece chtějí svátky –
však o volbách začnou dávat splátky.
Všechno je podle práva. Oukej
v nesnázi jsi-li, tak Sokola volej.
Jiří KNOPP

Povolební situace
v Častolovicích
Městys Častolovice s více než 1 600
obyvateli patří mezi významná místa
v okrese Rychnov nad Kněžnou. I proto
Častolovice byly středem pozornosti při
přípravě komunálních voleb a výsledky
byly očekávány s netrpělivostí.
Nebyla náhoda, že se našlo vedle čtyř
politických stran i dalších šest uskupení,
které projevily zájem kandidovat do zastupitelstva. Nebyla také náhoda, že devět
z nich své zástupce ve vedení městyse
opravdu získaly. Komunistická strana
Čech a Moravy skončila na čtvrtém místě
se ziskem dvou mandátů. Miloslav Sršeň
a Václav Hodný se zařadili mezi nově
zvolených patnáct zastupitelů. O komunistických zastupitelích je známo, že v minulých volebních obdobích vždy patřili
mezi nejaktivnější a nebylo podstatné,
zda pracovali ve „vládní“ koalici či opozici.
V současné době má KSČM zastoupení
v radě městysu a má tedy bezprostřední
možnost ovlivňovat dění v obci. Věříme,
že Miloslav Sršeň – člen rady – bude
v následujících letech aktivním zastupitelem a spolu s Václavem Hodným nezklamou důvěru voličů.
Častolovické zastupitelstvo se v současné době zabývá zejména problematikou
obchvatu. Neznamená to však, že starost
o občany je na vedlejší koleji. Středem trvalé pozornosti zůstává oblast školství,
kulturního vyžití, zdravotnictví, ale také
činnosti společenských organizací. Mezi
nejaktivnější patří zejména zahrádkáři,
kteří jsou téměř po celé republice známi
organizováním vyhlášených výstav Zahrada východních Čech a už jarních, především však podzimních. Jsme rádi, že
naši členové patří i v této oblasti k nejaktivnějším.
Věřím, že nově zvolené zastupitelstvo
Častolovic bude zodpovědně pracovat ve
prospěch všech občanů a naši zastupitelé, zastupitelé za KSČM, budou patřit
k nejaktivnějším.
Stanislav Michera,
předseda ZO KSČM
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DRUHÁ SEKTOROVÁ DOHODA

Kraj se připojil k Asociaci paktu zaměstnanosti

Nedávno podepsaná sektorová dohoda pro oblast textilního průmyslu je druhá v pořadí. Prvotní signál k jejímu vytvoření vyšel z broumovské
Veby a díky dohodě mezi kraji a Sdružením průmyslu a obchodu došlo k rozdělení oborů výroby mezi kraji. Náš kraj vzhledem ke své tradici
i současnosti textilní výroby byl vybrán pro oblast textilního průmyslu a školství. Vycházeli
jsme z původního návrhu Veby a postupně, což
mne překvapilo, se k dohodě přidali nejen velcí
a střední výrobci jako Veba, Juta, Mileta, ale také
menší, spíše rodinné firmy jako Textil Bartoň, Klíček a spol. a další. I školy k dohodě přistoupily
ve velkém počtu, např. i Speciální škola ze Dvora Králové, která dodatečně požádala o partnerství, protože děti z této školy jsou schopné jednoduché práce v textilce vykonávat. Myslím si,
že naplňování této sektorové dohody půjde možná ještě snáz, než naplňování dohody v oblasti
strojírenství. Půjde především o to nastavit konkrétní kroky, kterými by se dal zájem o textilní
obory ve školách zvýšit. Nebude to ale jednoduché, protože jsou to obory, o něž není příliš velký zájem. Je to dáno také výší výdělků ve vztahu
k obtížnosti práce, jak upozornil i ředitel Úřadu
práce. Bude tedy hodně záležet na přístupu zaměstnavatelů k zaměstnancům a potenciálním
zájemcům o tyto obory. A také na tom, jak se podaří přesvědčit rodiče, že v těchto oborech najdou jejich děti uplatnění i v budoucnu.

Dne 11. května měli krajští zastupitelé na svém jednání zařazeno celkem 63 bodů. Program jednání nebyl doplněn o další body a práce šla zastupitelům od ruky. Za nejdůležitější je možné považovat schválení memoranda o založení Asociace teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR. Kraje se tak budou společně podílet na řešení problémů nezaměstnanosti.

Táňa ŠORMOVÁ,
radní Královéhradeckého kraje za KSČM

Rozdílnost názorů zastupitelů na projednávané byla i tentokrát spíše výjimečná. Projevila se například při hlasování
o dodatku ke zřízení zastoupení kraje
v Bruselu, kde se tři zastupitelé zdrželi
a další tři byli proti. Naopak shodně se
postavili k otázkám dotačních programů
v oblasti obnovy venkova, regionálního
rozvoje kultury a památkové péče, nebo
cestovního ruchu. Jednomyslně také
schválili memorandum o Asociaci teritoriálních paktů zaměstnanost ČR. Stejně
jednomyslně přijali rozhodnutí o vypsání
dotačních titulů v oblasti sociálních služeb a služeb na ně navazujících, změnu
v subjektu poskytování služeb prevence
kriminality.
Zastupitelé dále vyslechli informaci
o přípravě rekonstrukce Oblastní nemocnice Náchod, kde dochází k zhruba
dvoutýdennímu zdržení projektových
prací, ale to by nemělo mít vliv na dodržení termínu zahájení stavby.

Křižovatka Koruna a Vrbenského kasárna
Ve statutárním městě Hradci Králové
se KSČM vždy snaží být konstruktivní
opozicí. Je tedy pochopitelné, že se
v řešení řady problémů města
neshodne s vládnoucí koalicí v čele
s HDK. V poslední době se naše názory různí zejména ve dvou oblastech
– v názoru na křižovatku Koruna a budoucí využití Vrbenského kasáren.
U křižovatky Koruna není náš názor nijak nový, zveřejnili jsme ho opakovaně už
v souvislosti s rozhodováním o výstavbě
tzv. Auparku Koruna. Velmi nákladná kruhová křižovatka Koruna vzniká totiž především pro potřeby tohoto již budovaného obchodního centra. K plynulosti dopravy v úseku Gočárova třída – Kukleny křižovatka nepřispěje, na což jsme opako-

vaně upozorňovali na jednáních zastupitelstva. Navíc celý projekt v mnohém zapomíná na pohyb chodců od nádraží do
Kuklen, ale i do Habrmanovy ulice. Naše
opakované námitky nebyly vyslyšeny.
Dalším problémem je projekt rekonstrukce a následné využití Vrbenského
kasáren, o něm zastupitelé jednali v květnu. Cílem města je získat maximum prostředků z evropských fondů, což je chvályhodné. Protože v nastupujícím programovém období evropských dotací se
upřednostňuje vynaložení peněz na účely
inovací a výzkumu, chce využití objektu
nasměrovat především takto. Potud má
vedení města naši plnou podporu. Kámen
úrazu je v subjektu, který má onu inovačně výzkumnou roli plnit. Tím je Technologické centrum, které pohlcuje ročně
miliony z městského rozpočtu. Už dávno
mělo být ekonomicky soběstačné, ale
množství peněz, které do něho z města
plynou, je stále stejné. Proto osobně považuji za vhodnější založit nové centrum
– městské centrum rozvoje, výzkumu
a inovací, na němž by s městem participovala např. Univerzita HK, nebo fakulty
UK v Hradci Králové.
Taána LANKAŠOVÁ,
zastupitelka města Hradec Králové

O mírný rozruch se v závěru jednání
postaral zastupitel Zdeněk Fink (VPMKDÚ), který se v diskusi vyjádřil k situaci
s poskytovatele zdravotní péče v Domově u Biřičky, kde došlo ke změně ošetřujícího lékaře části pacientů. Záležitost by
měla řešit profesní komora a nikoli krajská samospráva.
(tl)

