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Otázka: Pomalu končí další zastupitel-
ské období a určitě je již na čase hod-
notit, co se v něm komunistům podařilo.
Pro nás to určitě jednoduché období 
nebylo. V posledních krajských volbách 
jsme získali jen osm mandátů, předtím 
to bylo 19. A téměř celý první rok jsme 
byli v opozici, v které se program reali-
zuje těžko. Upozorňovali jsme v něm na 
nezvládnutou dopravní integraci na Kla-
densku nebo na chaos v podávání žádos-
tí o kotlíkové dotace, přes naše úsilí bylo 
ale zrušeno proplácení pohotovostních 
poplatků i žákovské jízdné, chystalo se 
pomalu rušení některých škol i slučování 
či likvidace kulturních institucí.  Připravo-
valo se i memorandum s pražským arci-
biskupstvím, které by mu třeba otevřelo 

i dveře do našich škol. Pak přišla ale změna – dosavadní koalice se rozpadla 
a my začali na základě programových podmínek podporovat menšinovou vlá-
du ANO a ČSSD.

Otázka: Tím myslíte 7 programových bodů, o které se opíráte. A jak se je daří 
prosazovat?
S realizací jsme společně začali hned po změně koalice, některé body se 
podařilo dovést do úspěšného konce rychle, na některých se stále pracuje. 
Doufám ale, že i přes pandemickou krizi a nouzový stav je zvládneme úspěšně 
do konce období splnit.

Otázka: Zmínil jste koronavirus, na ten pohlížíte jak?
V prvé řadě je třeba ocenit obrovskou odvahu a nasazení všech lidí v první linii, 

Ministři zahraničních věcí Bulharska, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Rumunska, Slovenska 
a Spojených států vydali v předvečer 75. výročí konce 2. světové války společné prohlášení. Snad by ani nevzbudilo tolik po-
zornosti, kdyby se nejednalo o prohlášení zemí, které ještě před třiceti lety po hrůzných zkušenostech s německým fašismem 
usilovaly o překonání kapitalismu a následků fašismu snahou jít jinou cestou. A to cestou budování sociální spravedlnosti, 
odstranění ekonomického vykořisťování.
Předně nesmí být v souvislosti s tímto prohlášením opomenuta zjevná asistence či dokonce taktovka ministra zahraničí USA.
To, co se dnes děje v Praze 6, bagatelizování úlohy Rudé armády při osvobození Prahy a posledních bojů s fašistickou soldateskou a zbytky 
Wehrmachtu na území dnešní České republiky, nemá ve světě obdoby. Není snad žádné státní moci, mimo ty kolaborující s myšlenkami autoritářství 
a fašismem, které by dovolily a připustily hanobení památky svých osvoboditelů z nacistického područí.
Ptám se proto, jakou úlohu sehrává česká vláda a ministr zahraniční Tomáš Petříček, že se snížil přirovnávat hrůzy nacistické okupace s událostmi, které 
souvisejí se studenou válkou. Proč připouští přenášení viny za rozpoutání 2. světové války dílem téměř rovným z nacistického Německa na Sovětský svaz?
V Estonsku, Litvě, Lotyšsku se cítí obětováni západními mocnostmi Sovětskému svazu. Za války se zde konec konců formovaly i divize SS… 
Fašismus, který nemusí mít a také neměl vždy podobu německého nacismu, existoval před vypuknutím 2. světové války ve Španělsku, Portugalsku, 
Maďarsku. Autoritářským režimem bylo do velké míry Polsko, které pro zajímavost uzavřelo smlouvu s nacistickým Německem ještě před smlouvou 
Německa se Sovětským svazem. Království Jugoslávské (Srbů, Chorvatů a Slovinců), se také příliš nestranilo podobných praktik. Konečně Maďar-
sko, Bulharsko a Rumunsko dlouho patřily k věrným spojencům nacistického Německa.
Pravice je se současným trendem přepisování historie určitě spokojena, Ti, kteří si přejí nejen tzv. morální, ale i věcné vyrovnání se Sudetoněmeckým 
landsmanšaftem, rovněž. Myslím si ale, že ministr zahraniční morálně a politicky pasoval Českou republiku z polokolonie na kolonii Spojených států 
amerických. S tím se nemohu smířit.
Historická pravda nesmí být politickými účelovými přirovnáváními překrucována. Bude-li překrucována pravda o 2. světové válce, mimo jiné 
i o tzv. armádě ROA (Vlasovců), bude to jen přiložení polénka k možnému dalšímu válečnému konfliktu, před nímž se otevřou stavidla různým 
neonacistickým a autoritářským tendencím. Měli bychom si vážit vlastenectví, zdravé národní hrdosti a umět rozlišovat.
Stanislav GROSPIČ, poslanec, předseda Středočeského krajského výboru KSČM

ve zdravotnictví, v sociálních službách, složkách integrovaného záchranného 
systému, v otevřených prodejnách. Chtěl bych ale ocenit i neočekávanou soli-
daritu mezi námi, která se projevuje vzájemnou pomocí, ať již šitím roušek nebo 
nákupy, tolerancí, ale i spoluprací na řešení bez ohledu na barvu dresu.
Lidé sami tak svým úsilím nahrazují místa, kde selhal současný systém. Krizi 
zvládneme, bezpochyby. Ale pravdou je, že svět a také naše země již nikdy 
nebudou jako předtím. Stále více lidí si začíná uvědomovat, že není nesmysl-
ný dlouhodobý požadavek komunistů na soběstačnost, nejen v potravinářství, 
ale i v dalších klíčových komoditách. Že není nesmyslný náš požadavek mít 
pod kontrolou státu strategicky významné zdroje, 
že nebyl nesmyslný ani systém branné výchovy 
ve školách a systém civilní ochrany včetně skladů, 
který byl zrušen v devadesátých letech. Že naopak 
hrozbou pro bezpečnost bylo třeba rušení infekčních 
lůžek, které i v našem kraji prováděla ODS.
Mnoha lidem je už jasné, že žebříček skutečných hro-
zeb pro naši zemi nezačíná Ruskem a Čínou, ale prá-
vě živelnými pohromami či epidemiemi. V souvislosti 
s těmito hrozbami není správná otázka, zda přijdou, 
ale jen kdy přijdou. A rozhodně bychom na ně měli 
být připraveni. Vojenské jednotky pro boj v poušti 
nebo útočné vrtulníky nám v tom určitě nepomohou…
Každopádně před námi nyní stojí úkol plně obnovit život v našem kraji, restar-
tovat i ekonomický růst, který v řadě oborů dostal značnou ránu, což dopadá 
i na naše občany.

Otázka: Určitě to bude téma i pro další období, ale vraťme se k těm prioritám…
Budu se opakovat, ale zkusím to stručně.
První prioritou bylo opětovné zavedení žákovského jízdného.  Byl schválen 
model tzv. Středočeského jízdného, cílený na žáky a studenty, kteří bydlí v kraji, 
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a na seniory 65+. Ti jezdí v našem kraji zdarma, byť se časové jízdenky proplá-
cejí až zpětně.
Druhou prioritou bylo zabránit privatizaci a vyvádění veřejných služeb. Také to 
se podařilo, nedošlo k další privatizaci zisků a socializaci ztrát, naopak byly 
učiněny kroky, které by ziskové provozy dostaly opět pod naši kontrolu tak, aby-
chom ze zisků mohli sanovat ztrátové provozy. Třeba ve zdravotnictví přibývají 
lůžka následné péče, která byla předtím zprivatizována.
Třetí prioritou bylo garantovat minimálně současný rozsah i kvalitu zdravotní, 
sociální péče i dalších služeb včetně rozsahu dopravní obslužnosti. Tady se po-
dařilo zabránit nesystémovému slučování škol v Kunicích se školou v Jílovém, 
nebo v podstatě rušení Gymnázia v Čelákovicích či SOŠ v Liblicích. Zkvalitňuje 
se v rámci postupující integrace i dopravní obslužnost. Dochází k navyšování 
kapacit sociálních služeb, byl otevřen nový domov seniorů v Žižicích.
Čtvrtou prioritou je zaměření fondů kraje na základní občanskou vybavenost, 
v prvé řadě na kanalizace a vodovody u malých obcí. Množství prostředků pro 
malé obce se neustále zvyšuje, na vodovody a kanalizace se přesouvají i pro-
středky v rámci Infrastrukturního fondu, pracuje se na propojování vodohos-
podářských soustav, spuštěn byl dotační titul, který umožňuje malým obcím 
půjčit si na spolufinancování, i titul, který umožňuje přípravu projektů pro další 
období.
Pátou prioritou je bezpečnost, včetně pomoci dotvořit síť služeben Policie ČR, 
které zejména v malých obcích a okolo Prahy chybí. Tam jsme narazili na ne-
dostatek policistů, hledali jsme tedy cesty, jak pomoci v oblasti bezpečnosti. 
Máme řadu společných projektů a nyní diskutujeme možnost zřídit dotační titul 
či tematické zadání, v jehož rámci by se dalo čerpat na služebny, ale i na další 
bezpečnostní opatření.
Šestou prioritou bylo Sjednocení podpory významných akcí z hlediska ces-
tovního ruchu s kulturními akcemi a vytvoření koncepce podpory významných 
kulturních a turistických aktivit v kraji s pravidelnou finanční podporou – to již 
funguje druhým rokem.
Poslední prioritou bylo zavedení programu energetických úspor pro příspěvko-
vé organizace s každoročním vyhrazením prostředků na financování/kofinan-
cování. To se také realizuje přes velké projekty financované z budoucích úspor 
nebo z programu malých energetických úspor.
Nutno ale říci, že v programovém prohlášení Rady kraje je obsaženo z našeho 
programu mnohem více bodů, které se také plní…

Otázka: Takže to tedy v rámci koalice funguje?
V rámci nastavených pravidel určitě, i když vnímáme i mnohé nevýhody toho, 
že nemůžeme uskutečňovat náš program přímo. Sice se bez hlasovacího práva 
účastníme Rady kraje, probíhají politická jednání, kde se řeší klíčové otázky 
i spory, které logicky také přicházely, na řadu věcí jsme měli prostě jiný názor, ale 
možnosti v nastaveném modelu podpory krajské vlády jsou prostě limitovány.

Otázka: A už víte, jak byste chtěli v kraji pokračovat?
Klíčové bude určitě rozvíjet zdravotnictví. A to zejména v našich zařízeních, 
i když se nezříkáme přispět k řešení situace i v oblastech kraje, kde zpriva-
tizovaná zařízení potřebnou péči neposkytují. Nesouhlasili jsme s privatizací 
zdravotních zařízení, nemáme problém je či ohrožené služby převzít.
Pod tíhou koronaviru zapadlo také důležité téma sucha a záboru zemědělské 
půdy, které se objeví v plné nahotě opět již toto léto. Razíme heslo „Ani hektar 
zemědělské půdy na sklady, ani litr vody nazmar“ a vnímáme to jako zásadní 
úkol, kterému se chceme věnovat. S tím souvisí i podpora domácí zemědělské 
produkce a soběstačnosti.
Chtěli bychom rozšířit pomoc zejména malým obcím o podporu služeb v nich, 
dlouhodobě stojíme o jejich oživování, aby se nestávaly pouhými noclehárna-
mi. A to docílíme nejen dotacemi na infrastrukturu, kulturní aktivity, knihovny, 
ale i udržením dalších služeb. Ať již se jedná o obchod, poštu nebo ordinaci. 
Ostatně, inspiraci můžeme najít i v jiných krajích.
Letos by také měla být dokončena integrace dopravy. A tak se mimo dalšího 
rozvoje hromadné dopravy budeme zaměřovat i na zkapacitnění přetížených 
úseků a na zvýšení kvality cestování.
Novým způsobem chceme podpořit i bytovou výstavbu. Ta je sice záležitostí 
státu, měst a obcí, ale my jsme našli model, jak do nové bytové výstavby zapojit 
i kraj. Podpořil by zkrátka určitým podílem na investici obec, aby byty postavi-
la, a za to by se část kapacity bytů vyhradila pro policisty, zdravotníky, učitele 
a další potřebné profese. Ve společných prostorách by navíc mohly být posky-
továny i jiné potřebné služby.
A dalších cílů máme samozřejmě mnohem více.

Na dotazy Třešničky odpovídal Zdeněk ŠTEFEK, předseda klubu zastupitelů KSČM

S majetkem nakládejme v zájmu kraje
Rád bych se s Vámi podělil o několik zkušeností, které jsem získal za několik volebních období jako zastupitel, předseda majetkové komise 
i jako radní pro majetek Středočeského kraje. Vždy jsem usiloval o maximálně hospodárné a pro kraj výhodné hospodaření zejména s nemo-
vitým majetkem. Nemovitost se většinou velice rychle prodá, ale obtížně za vysokých finančních nákladů získává.
Většinu nemovitého majetku kraje mají k hospodaření svěřené jím zřízené příspěvkové organizace. Pod Odborem majetku je jen malá část, 
kterou žádná organizace již nechtěla užívat a zajišťovat její údržbu. Odbor majetku je prakticky jen jakási servisní organizace (realitní kan-
celář), která zajišťuje požadavky jednotlivých odborů a příspěvkových organizací kraje. Majetková komise se pak snaží předložené návrhy 
věcně a nestranně posoudit, upozornit na nevýhodnost některých návrhů a předložit stanovisko maximálně přehledné a pro kraj výhodné do 
jednání Rady a následně pak i Zastupitelstva kraje.
Mnohdy je však nutné čelit snahám o nadřazení osobních zájmů ze strany navrhovatelů, úředníků, ale i zastupitelů nad povinností uloženou 
zákonem o krajích, a to nakládat s  nemovitým majetkem maximálně hospodárně. Žel v minulosti se v zastupitelstvu podařilo několikrát 
většinově prohlasovat pro kraj nevýhodný prodej například nemocnic a také pozemků, nemovitostí, ale i dnes tak potřebných a požadovaných 
bytů a rodinných domů pro zaměstnance policie (kvůli obsazení služeben), zdravotnický personál nemocnic i pro naše sociální zařízení - jak 

pro zaměstnance tak případně i na chráněné byty pro klienty.
Nevýhodnost, i dlouhodobá, se jen velice obtížně prokazuje a často se schovává za různé vyšší zájmy a neobjektivní důvody. Je jen na osobním přístupu a svědomí 
odpovědných úředníků a zastupitelů, jak se k danému případu postaví.
Velké problémy se vyskytují zejména v oblasti dopravy při výkupu a prodeji pozemků u silnic II. a III. třídy, které má svěřené k hospodaření Krajská správa a údržba 
silnic. Jí objednaní soudní znalci dokážou při prodeji anebo koupi stanovit cenu identického pozemku absolutně rozdílně, často v neprospěch Středočeského kraje. 
Osobně bych si přál, aby zejména všichni zastupitelé k těmto majetkoprávním úkonům přistupovali vždy věcně, jen v zájmu kraje, jak konečně také přísahali při 
skládání slibu zastupitele.

Pavel HUBENÝ, zastupitel, předseda Komise pro majetek

ZMĚNU RUD POTŘEBUJEME
Vnímáme nutnost aktualizovat pravidla rozpočtového určení daní (RUD), protože se vyvíjí 

jak počet obyvatel, tak je nepochybně různá silniční síť. Náš kraj roste, jeho 8.500 km silnic je 

značně zatěžováno tranzitní dopravou, a tak ročně přichází v rámci RUD minimálně o jednu 

až dvě miliardy korun. Je třeba se věnovat také posílení prostředků z RUD pro malé obce, 

které jsou aktuálním nastavením nejvíce bity. Takže říkáme ANO spravedlivé změně RUD.
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Senior pasy 
a Rodinné pasy

Proplácení cest do škol žákům, učňům a středoškolákům, a stejně tak i jízd po celém kraji seniorům od 65 let pokračuje. V rámci 
tzv. Středočeského jízdného podali ti první od počátku spuštění projektu v září 2018 do konce prvního čtvrtletí letošního roku již přes 
třináct tisíc žádostí a kraj jim proplatil téměř osm a půl milionu korun. Senioři si pak za uplynulých šest čtvrtletí zažádali více než tisíc-
krát, což kraj zatím stálo necelých 850 tis. Kč.

Počítáme samozřejmě s tím, že s rozšířením integrace dopravy na celý kraj růst těchto čísel ještě zrychlí. 
Zavedení Středočeského jízdného v této podobě však nepovažujeme za poslední a konečný krok k popula-
rizaci a zpřístupňování hromadné dopravy veřejnosti. Především bychom v budoucnu chtěli přesvědčit mi-
nisterstvo dopravy, aby nám umožnilo zavést tzv. nulový tarif při zachování státních 75procentních slev, aby 
zmíněné kategorie cestujících nemusely žádat o proplacení zpětně, ale mohly rovnou cestovat zadarmo.

Samozřejmě to také předpokládá celkové zachování státních slev, které se kvůli dopadům koronavirové kri-
ze, ale i tak jako tak začínajícímu cyklickému ochlazování ekonomiky jistě ocitnou pod značnou palbou pravico-
vé opozice. Stejně tak bude i v kraji snaha nejen zrušit Středočeské jízdné, ale také výrazně zvýšit tarify veřejné 
dopravy, protože ta se během posledních měsíců skutečně propadá do nemalé ztráty. Konec konců, obdob-
né tlaky zaznamenáváme již delší dobu z Prahy, která spolu s námi v rámci jednotného systému tarify tvoří.

My bychom ale výrazné zdražování jízdného považovali za neodpustitelný krok zpět. Nepřinesl by ani 
velké úspory, řada lidí by totiž opět začala víc využívat auta, klesly by tržby, zkrátka nula od nuly by pošla. 
Naším dlouhodobě proklamovaným cílem je stále větší zpřístupňování a rozvíjení veřejné dopravy. S tímto 
vědomím budeme tlakům na zdražování jízdného čelit.
Ivan CINKA, zastupitel, předseda Výboru pro dopravu

Středočeské jízdné 
a jak dál

Velmi podobným projektem, jehož realizace nás v nejbližší 
době také čeká, je Rodinný pas. Jak z názvu vyplývá, bude 
určen rodinám s dětmi. Pochopitelně nabídková skladba 
bude jiná, ovšem já osobně i v tomto případě doufám ve 
velkou atraktivitu. Proces nových nabídek bude živý a bude 
se postupně zvětšovat.  Například v Kraji Vysočina lze čer-
pat slevy a výhody na více než devíti stech místech!

Tolik k novým projektům. Ještě ale musím přidat pár řádek 
k tématu, který hýbe nejen krajem. Strach z infek-
ce a nemoci COVID-19 ovlivnil veškerý lidský život. 
Situace je naprosto nesrovnatelná s čímkoli za po-
sledních 100 let. Vysoká infekčnost a těžký průběh 
u starších, nemocných či oslabených lidí před naši spo-
lečnost staví novou výzvu. Tou je absolutní ochrana nej-
více ohrožených skupin obyvatel. Chci pochválit všechny 
složky, které se nejvíce podílejí na potlačení nákazy, za to, 
že ač je náš kraj jedním z nejvíce postižených infekcí, tak 
ani jeden z domovů seniorů nevykázal epidemii, nemoc-
nice fungují a stejně tak IZS. Velký dík patří všem pracovní-
kům v sociální péči, personálu nemocnic, hasičům a policii, 
ale také pracujícím v obchodech a dodavatelům zboží, České 
poště, pracujícím v samosprávě a v neposlední řadě pracují-
cím ve veřejné dopravě. Moc nerad bych na někoho zapomněl.

Václav MELŠA, zastupitel, člen Výboru pro sociální věci

Středočeský kraj se zapojil do projektu 
Senior pas. O co se jedná? Je to projekt 
na podporu občanů kraje ve věku 55+. 
Výhody, které celý projekt přináší, jsou 
nejen milé, ale i efektivní.

Odbory kraje začaly na projektu praco-
vat v loňském roce a nyní (od 20. dubna) 
již můžeme s radostí přijmout fakt, že 
po složitém výběrovém řízení (zakázka 
velkého rozsahu) má kraj realizátora 
celého projektu. Ten mimo jiné dosta-
ne za úkol celý proces uvést do chodu. 
Bude administrovat všechny dobro-

volně registrované seniory, vystavovat jim jejich kartu 
a zcela jistě se bude snažit zapojit do akce co nejvíce spo-
lupracujících firem, obchodů, kulturních a sportovních za-
řízení a v neposlední řadě zdravotní, lázeňská, nebo uby-
tovací zařízení, která poskytnou našim seniorům nejen 
mimořádné zážitky, ale také nabídnou velmi příjemné ceny 
a slevy. Do celého systému se jistě přihlásí spousta měst 
a obcí.

Registrace bude velmi jednoduchá a po ní obdrží přihláše-
ný zdarma svou kartu, která bude pouze jeho a nepřenosná. 
Všechny informace budou dostupné na stránkách Středo-
českého kraje.

Plníme priority 
KSČM
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S čím přicházejí noví kandidáti 

Chci pomáhat seniorům a všem slabým
Již několik let se pohybuji v sociální oblasti, především mezi seniory, kteří jsou mému srdci nejbližší. Důvodem je asi také skutečnost, že mé 
dětství a výchovu převzala babička z matčiny strany. Společný volný čas jsme trávily společenskými hrami, péčí o domácnost, ale babička mě 
také připravovala na péči o ni v době, kdy už nebude moct ona pečovat o mě.
Jak šel čas, mé sociální cítění k seniorům vzrůstalo. Nejenže jsem vyhledávala možnosti, jak druhým pomáhat (nyní jsem například šila roušky 
pro potřebné), ale také jsem se aktivně zapojovala do činností spojených s obhajobou bezmocných nebo těch, kteří nebyli schopni se sami 
bránit z jiných než jen zdravotních problémů. Vadí mi, když se někomu křivdí, když je odsouzen za své činy bez ohledu na zvážení jeho možností.
V sociální oblasti bych se ráda pohybovala i po svém případném zvolení do zastupitelstva. Ráda bych pokračovala dál v obhajobě slabších, 
pomáhala v péči o hendikepované, ale také bych ráda vybojovala lepší podmínky pro zacházení se seniory a sociálně slabými. Bezpráví, které 
je vykonáváno na těchto úžasných bytostech se mne hluboce dotýká, ráda bych to chtěla změnit. Vím, že nemohu být všemocná, ale nehodlám 
mlčet, pokud bude někomu ubližováno, nebo odepíráno to, nač má nárok. 
Pro seniory určitě důležité důstojné stáří, úcta k vykonané celoživotní práci a respekt před životními zkušenostmi. Sociálně slabým, především 
matkám samoživitelkám (sama jsem matkou dvou synů) bych ráda pomohla uchopit šanci na kvalitní vzdělání jejich potomků a rozšířit mož-
nosti financování volnočasových aktivit. Chci podpořit sílu rodiny a být oporou v těžkých chvílích každému, kdo to bude potřebovat.

Jsou to možná vysoké cíle, ale věřím, že úsilí, které do uskutečnění tohoto snu hodlám vložit, nebude zbytečné.

Ladislava ŠIMKOVÁ, kandidátka pro volby do zastupitelstva Středočeského kraje

Kam s ním?
Tuto Nerudovskou otázku si mnohdy pokládají posádky zdravotnické záchranné služby (ZZS) zasahující v oblastech Kostelec nad Černými Lesy, 
Český Brod, Lysá nad Labem, Nymburk, Brandýs nad Labem, Neratovice a Mělník.
Posádky ZZS sice musí ze zákona vyjet k zásahu do dvou minut a na místě být maximálně do 20 minut, ale pak vyvstává otázka „Kam s ním?“. 
Nejedná se zde přitom o slamník, ale o pacienta.
Bohužel, v těchto oblastech došlo k „darování“ krajem vlastněných nemocnic do privátního vlastnictví. Tyto nemocnice byly prodány za zlomek 
odhadní ceny. Často i s mnoha miliony na účtech nemocnic. Asi se na to zapomnělo, omylem? Jeden příklad za všechny: dnes i v médiích velice 
často zmiňovaná nefungující nemocnice Brandýs nad Labem byla v roce 2005 odhadnuta na 48 milionů korun a v témže roce byla prodána za 
necelých osm milionů s tím, že rozsah péče zůstane zachován.
Bohužel, to se v žádném z těchto privátních zařízení nestalo a rozsah péče byl soustavně omezován. Privátní zařízení se logicky věnují výdě-
lečným oborům a ty, které nepřinášejí dostatečně velký zisk, pro ně nejsou zajímavé. Díky tomuto stavu, nemá záchranná služba ve zmíněných 
oblastech partnera a nemá kam pacienta „složit“. Je nucena vozit pacienty do Prahy nebo i do jiných krajů. Běžně se stává, že posádky z těchto 
oblastí odvezou pacienta až do Liberce nebo Jičína. Pro posádky ZZS je tento stav frustrující, ta bezmoc. Nejde jenom o to, že ujedou obrovské 
vzdálenosti, ale problém je v tom, že v dané oblasti nezůstane po tuto dobu žádné vozidlo. Opotřebovává to nejenom systém a techniku, ale 
i personál, nemluvě o pacientech, kteří jsou takto transportováni od „čerta k ďáblu“. Fluktuace zaměstnanců je pak značná, dlouhodobě se tento neutěšený stav nedá vydržet.
Nemůže za to současné vedení kraje, ale již zmíněná privatizace v roce 2005. A dnes nás tento podvod doběhl. Existuje řešení, jak zajistit občanům skutečně dostupnou zdravotní 
péči? Řešením by bylo převzít zpět nefungující zprivatizovaná zařízení, ale kde na to vzít, když nejdou ani dostatečné prostředky do pěti krajských nemocnic?
Naléhavě se ukazuje potřeba novelizovat zákon, který řeší rozpočtové určení daní. Stále totiž přetrvávají obrovské rozdíly v daňových příjmech na obyvatele, aniž by k tomu byly 
důvody. Nemluvě o zvláštních koeficientech pro Prahu, Brno, Ostravu a Plzeň. Byla by to cesta, jak dostat do Středočeského kraje více peněz, bohužel vládnoucí straně se do toho 
nechce. Zřejmě je jednodušší omezovat investice do zařízeních kraje a tam kde jsou nějaké rezervy, vyčerpat je účetně do nuly.
To určitě není cesta a je na nás snažit se to změnit!

Jindřich HAVELKA, kandidát pro volby do zastupitelstva Středočeského kraje

Otázkami bezpečnosti se zastupitelé KSČM zabývají průběžně, snaží se rea-
govat na aktuální stav a využívají k řešení problémů i jednání zastupitelstva 
kraje. Předseda Komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém 
Zdeněk Milata například na lednovém zasedání zastupitelstva oslovil hejt-
manku Jaroslavu Pokornou Jermanovou v souvislosti s rozsáhlou majet-
kovou kriminalitou v okolí Prahy. Informoval o jednání komise se zástupci 
Policie ČR, kteří si stěžují na podstav příslušníků. Zdůraznil, že ve srovnání s 
jinými kraji, například Karlovarským, je v našem kraji stav policistů na počet 
obyvatel skutečně nižší. Požádal hejtmanku, aby tento problém otevřela na 
jednání Asociace krajů, případně aby apelovala na ústřední úrovni.
„Vím, že s policisty je problém, nejsou byty a další věci. Ale z hlediska na-
plněnosti, i tabulkové, to neodpovídá tomu, kam se náš kraj posunul. Samo-
zřejmě nemůžeme zasahovat do šetření takovéto kauzy, ale na druhou stra-
nu k rušení poboček policie, na což jsme upozorňovali už před lety, dochází,“ 
uvedl Milata a doplnil, že také z Komise pro rozvoj měst a obcí jdou signály o 
nedostatečném vybavení služeben například v oblasti IT.
Paní hejtmanka odpověděla, že týden před zastupitelstvem jednala s krajskými 
řediteli policie jak středočeské, tak pražské, a s náměstkem Vondráškem z Po-
licejního prezidia. „Rozebírali jsme situaci, která se týká majetkové kriminality 
na Praze-západ a Praze-východ, částečně i na Benešovsku, je to ta série vykrá-
daček. Bylo mi sděleno, že od Silvestra je v podstatě klid, že došlo k jednomu 
vloupání, které ale nezapadá do té série. Nicméně že to vyšetřují. Já jsem se 
ptala, jak můžeme pomoci. Jediný požadavek, který jsem od nich zazname-
nala, je právě ubytování policistů, což je významný prvek náboru, stejně jako 
v našich nemocnicích. To je věc, kterou budeme řešit s majetkem (příslušným 
odborem), jestli tam nějaké prostory jsou, či nejsou,“ uvedla hejtmanka.

Současně dala Milatovi za pravdu, že ve Středočeském kraji je podstav poli-
cistů. Ještě horší situace je pak podle ní v Praze. V souvislosti se zvýšenou 
kriminalitou v okolí Prahy konstatovala, že to není to důvod ke svolání bez-
pečnostní rady kraje. „Nemám ani kompetenci k tomu, abych vyzvala vojá-
ky nebo hasiče, aby šli hlídat. Policisté se snaží, věnují tomu pozornost. Je 
potřeba říct, že jediný Středočeský kraj má jakousi lokální – teď to neřeknu 
úplně přesně – jakoby kancelář, která se věnuje speciálně této majetkové 
činnosti. Středočeský kraj vzhledem k tomu, že má na svém území mnoho 
chat a chalup, tak samozřejmě tato kriminalita je tady výraznější než v ji-
ných krajích,“ řekla hejtmanka. V souvislosti s nedostatkem vybavení uvedla, 
že nabízela nákup nějakých pomůcek, žádný konkrétní návrh ale nezazněl. 
„Předpokládám ale, že určitě nějaký požadavek přijde,“ dodala.

Bezpečnost řešíme i v zastupitelstvu
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Zastupitelstvo v duchu 
nouzového stavu

Jednání zastupitelstva Středočeského kraje 20. dubna se konalo 
ve složitých podmínkách nouzového stavu. Na programu byly body 
související s pandemií koronaviru, a také ty, které nesnesou od-
kladu; rozhodnutí, jež byla podpořena napříč politickým spektrem, 
v těsné nadpoloviční většině přítomných, aby byla dodržena schvá-
lená bezpečnostní opatření.
Klub zastupitelů KSČM na video tiskové konferenci vyjádřil pro-
střednictvím předsedy klubu Zdeňka Štefka poděkování všem 
do první linie, všem pracovníkům ve zdravotnictví, v sociálních služ-
bách, hasičům, policistům i třeba prodavačkám. Za jejich obrovské 
nasazení a často bezejmenné hrdinství. Poděkoval také občanům 
za disciplinovanost i za solidaritu, s jakou pomáhají bližním, třeba 
šitím roušek.
Zastupitelstvo probralo nákup ochranných prostředků. „Kraj nespo-
léhá jen na pomoc státu. Doplňuje zdroje vlastní dezinfekcí, respirá-
tory, rouškami, ochrannými obleky a distribuuje je darem do zdra-
votnictví, nemocnicím, praktikům i záchrance, do sociálních služeb, 
dopravcům a na další místa. Zatím je v nákupech vázáno již více 
než 120 milionů korun,“ shrnul objem prostředků předseda Komise 
pro bezpečnost a IZS Zdeněk Milata.
Zastupitelstvo též schválilo poskytnutí prostředků z dříve vyhlá-
šených a již vyhodnocených dotačních titulů. „Vnímáme schválení 
dotací, od enviromentálních projektů přes sport a kulturu po hasi-

če, jako rychlou formu pomoci, určitou jistotu pro úspěšné žadatele, 
že v krizi nebudeme omezovat již schválené prostředky. Na řadu 
podpořených akcí jsou vázáni také konkrétní lidé, kteří tak budou mít 
jistotu práce,“ poznamenal na tiskové konferenci předseda Komise 
pro majetek Pavel Hubený.
Že svět po koronaviru bude jiný, na to upozornil zastupitel a člen 
školského výboru Zbyněk Coufal: „Většina veřejnosti si uvědomuje, 
že nepotřebuje často falešné celebrity, ale že celebritami jsou všich-
ni, jejichž práce je pro nás nezastupitelná. Ti, kteří se starají o naše 
zdraví, bezpečí, pořádek a potraviny na náš stůl. Mnoho rodičů si také 
na vlastní kůži vyzkoušelo, jak je práce pedagoga náročná a že ne 
vždy je problém na straně učitele.“
Dopady krize se nepochybně promítnou i do vývoje příjmů kraje, 
a to již letošní rok. „Určitě budeme brzy řešit výpadky v příjmech. Naší 
cestou není snižování platů ani omezování investic, ale racionalizace 
výdajů, třeba v oblasti externích služeb, investic do vědy a výzkumu, 
do budoucích úspor, do vzdělávání, do cílených projektů třeba na za-
jištění potravinové soběstačnosti,“ posunul téma Štefek. Pandemie 
totiž ukázala, jak málo jsme na takové bezpečnostní hrozby připra-
veni a jak důležité jsou dlouhodobé požadavky komunistů nejen 
na potravinovou soběstačnost, ale i na kontrolu strategických 
zdrojů.  Ukázala také, jak pravdivá byla kritická slova komunistů k 
rozpadu fungujícího systému civilní ochrany obyvatel a omezování 
infekčních lůžek po privatizaci nemocnic. 

„Finančně mnohde podhodnocené zdravotnictví pracuje na hraně 
svých sil. Co nás proti tomu stojí zbrojení, výcvik jednotek rychlého 
nasazení, vytváření obrazu nepřítele, a přitom náš občan potřebuje 
akceschopné, vycvičené útvary civilní obrany s potřebnou technikou 
a výbavou,“ doplnil Coufal.
Čeká nás hodně práce. Na programu restartu našeho kraje, na pro-
gramech podpory všech občanů zasažených koronavirem jsme při-
praveni spolupracovat a určitě máme konkrétní návrhy řešení.

Z tiskového prohlášení Klubu zastupitelů KSČM
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Důležité kontakty a pomoc občanům Středočeského kraje
Portál krizového řízení Středočeského kraje

Díky tomto portálu naleznete důležité informace a aktuality z našeho kraje přehledně a 
na jednom místě: vše k situaci související s covid-19, povodňové scénáře, sesuvy půdy 
a skal, zásahy jednotek požární ochrany, dopravní události.
Internetový odkaz: http://pkr.kr-stredocesky.cz

Musíme to opravit
Webová aplikace, která umožňuje občanům našeho kraje upozornit na závady na ko-
munikacích. Na základě vložených informací může kraj či ŘSD včas reagovat a nahlá-
šený problém vyřešit. 
Internetový odkaz: https://musimetoopravit.cz/

Participativní rozpočet Středočeského kraje
O rozpočtu našeho kraje mohou díky tomuto projektu rozhodovat také obce, spolky, 
ale i samotní občané. Každý měl v první fázi možnost navrhnout nějaký projekt. V 
současné době se projekty připravují pro finální hlasování.
Internetový odkaz: https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/

Středočeské jízdné
Projekt umožňuje žákům, studentům a seniorům nad 65 let navrácení nákladů spo-
jených s dojížděním veřejnou dopravou v rámci našeho kraje. Stačí vyplnit formulář 
žádosti, který je přístupný na níže uvedeném odkazu.
Internetový odkaz: https://www.kr-stredocesky.cz/web/doprava/stredoceske-jizdne

Mapový portál Středočeského kraje
Mapový portál našeho kraje obsahuje nejen různé tématicky zaměřené mapy, ale poskytuje 
také informace i aktuality. Portál je přehledný, praktický a kompletní.
Internetový odkaz: https://gisportal.cz/novy-mapovy-portal-stredoceskeho-kraje/

Dopravní portál Středočeského kraje
Dopravní portál funguje jako součást projektu Bezpečný Středočeský kraj. Cílem projektu je zejména zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy. 
Internetový odkaz: https://doprava.kr-stredocesky.cz/site/project

Jedním z nich je pokračování participativního rozpočtu, do jehož 
přípravy jsme se aktivně zapojili. Spuštěna byla fáze hlasování 
občanů kraje o projektech, které navrhli sami občané nebo obce či 
zřizované organizace.
Do hlasování jde z celkového počtu 164 projektů v hodnotě přes 
54 milionů Kč 126 projektů, jejichž celková výše podpory je skoro 
43 milionů Kč. Je určitě podnětné, že i v čase pandemické krize si 
lidé našli lidé prostor zapojit se takto do věcí veřejných.
126 projektů je rozmístěno po celém kraji, tedy kromě obce 
s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou. Zbylé projekty nespl-
nily formální náležitosti, byly staženy nebo nenasbíraly potřebnou 
veřejnou podporu 50 hlasů.
Projekty iniciovali jak občané (45 %), tak zastupitelé (35 %), spol-
ky (10 %) nebo příspěvkové organizace kraje.  Jsou dle kategorií 
rozděleny na oblast Sport a volný čas (54x), 33x Příroda, zeleň, 
24x Doprava, 19x Kultura, 7x sociální služby, 5x vzdělání. 
4x Zvířata, 2x Senioři a 16x Ostatní.
Finální hlasování občanů Středočeského kraje, které rozhod-
ne o pořadí projektů v rámci jednotlivých ORP a podskupin, 
probíhá do 15. června elektronicky na internetových stránkách 
mujkraj.kr-stredocesky.cz/hlasovani nebo písemnou formou.  
Kraj schválil pro Participativní rozpočet částku 50 milionů Kč. 
První ročník bude nepochybně inspirací, která ukáže lidem praktic-
ké případy, jak zkrášlit své nejbližší okolí.  

Daleko větší finanční zátěž 
však přinese čerstvě spuštěný 
program na podporu živnostní-
ků postižených právě COVIDem 
19. Kraj sice nemůže suplovat 
stát a jeho programy typu Anti-
virus, nemůže nahrazovat soci-
ální systém, ale takto alespoň 
formou bezúročné půjčky až do 
výše 50 tisíc Kč může pomoci i 
těm, na které stát takřka zapo-
mněl. I tak to může ale zname-
nat několik miliard Kč. Jsme 
rádi, že se nám podařilo pro-
sadit, aby půjčku mohl čerpat 
každý aktivní živnostník bez 
minimálního limitu obratu, tedy 
i ten, co nemá živnost jako hlav-
ní zdroj příjmu, ale je pro něho 
existenčně důležitá. Typickým 
případem jsou samoživitelky, 
co si při zkráceném úvazku 
jako OSVČ přivydělávají.

Zdeněk Štefek

Ve stínu COVIDu spouští v těchto dnech 
Středočeský kraj 2 zajímavé projekty

- 6 - 



Předem se laskavému čtenáři omlouvám, že budu často uvádět různá čísla 
a výsledky statistik. Jen tak se lze zhostit úkolu podat alespoň orientační 
představu o stavu, problémech, úkolech a perspektivách středočeského 
učňovského školství.
V rámci kraje působí 77 středních škol, jejichž absolventi získávají výuční 
list. Z tohoto počtu poskytuje 44 škol možnost (po absolvování nástavbo-
vého studia) získat maturitní vysvědčení. V 19 školách lze získat střední 
vzdělání, byť bez maturity či výučního listu (neprofesní obor vzdělávání 
Praktická škola).
Učňovskému školství je nyní trvale věnována pozornost a podpora od státu 
a samozřejmě i od kraje. Na jeho podporu vyhlásilo MŠMT na léta 2014-
2018 rozvojový program, s jehož přispěním mohl kraj poskytnout přísluš-
ným školám 60 mil. Kč ze státního rozpočtu.
Hledali jsme způsob, jak zatraktivnit učňovské školství a zvýšit počty žáků 
v oborech perspektivních na trhu práce. Kraj zavedl v roce 2010 v dobré 
víře (snad pod heslem, že vše je dnes o penězích) stipendijní program. 
Nejprve se týkal 31 oborů, dnes již 37. Bylo v něm proinvestováno okolo 
100 mil. Kč. Žáci tak mohou při splnění podmínek (prospěch, docházka, 
chování) získat až 1000 Kč měsíčně. Přesto lze jisté zlepšení v naplnění 
tolik potřebných oborů zaznamenat jen u sedmi z nich, zatímco u ostat-
ních došlo k poklesu zájmu, a to někdy i o více než 50 procent. A to ještě 
nevíme, kolik z absolventů podporovaných oborů zůstalo věrno vystudo-
vanému oboru. A co hlavně, kolik jich bylo v krátké době po vyučení svým 
zaměstnavatelům skutečně platných. Problém je totiž nejen v nezájmu o 

Krajem podporované obory

učňovské obory (nenaplněnost škol a učilišť), ale i co se týče získaných 
praktických dovedností, tedy použitelnosti v dané profesi. Dnešní učňov-
ské školství povětšinou pokulhává právě v tomto směru. Často chybí špič-
kové vybavení učeben praxe, zkušení vyučující, mistři, nízký je počet hodin 
praxe. Vázne spolupráce s podniky a firmami, a to i s těmi, kterým tolik 
potřební absolventi technických oborů velmi chybí. 
Možná se objevuje světlo na konci tunelu. I když, kdo ví? Již více než pět 
let se totiž v bolestech rodí koncepce a zákon o duálním vzdělávání. Školy 
a učiliště by měly zajišťovat zejména všeobecné vzdělávání a praktické do-
vednosti (třeba i garanci získání zaměstnání) by na sebe vzaly „patronátní“ 
podniky a firmy. Předpokládá se totiž, že patroni budou vybaveni moderní 
technikou a přístroji a budou dovednosti svých praktikantů směrovat tam, 
kudy se bude ubírat aktuální vývoj v jejich oboru. Samozřejmě to vše při 
úzké spolupráci s krajem, Hospodářskou komorou a příslušnými minister-
stvy v zákonném rámci daném státem.
Závěrem musím konstatovat, že bez změny společenského klimatu, bez 
zvýšení prestiže odborného vzdělávání, bez ukončení honby za tituly před 
a třeba i za jménem (tolik předváděné spíše rodiči, než dětmi), nelze oče-
kávat potřebný obrat v současném trendu, který se vyznačuje stále větším 
nedostatkem všestranně vzdělaných, zručných řemeslníků a techniků.

Zbyněk COUFAL 
zastupitel, člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Perspektivy 
učňovského 
školství

1. Autolakýrník
2. Elektrikář
3. Elektrikář - silnoproud
4. Elektromechanik pro zařízení a přístroje
5. Elektrotechnické a strojně montážní práce 
6. Instalatér
7. Karosář
8. Klempíř
9. Klempířské práce ve stavebnictví
10. Kominík
11. Lesní mechanizátor
12. Letecký mechanik
13. Malíř a lakýrník

14. Malířské a natěračské práce
15. Mechanik seřizovač
16. Mechanik strojů a zařízení 
17. Nástrojař
18. Obráběč kovů
19. Opravář zemědělských strojů
20. Opravářské práce 
21. Ošetřovatel
22. Pekař
23. Pokrývač
24. Potravinářská výroba
25. Praktická sestra
26. Řezník - uzenář

27. Strojírenské práce
28. Strojní mechanik
29. Tesař
30. Tesařské práce 
31. Zahradnické práce
32. Zahradník
33. Zdravotnický asistent
34. Zednické práce
35. Zedník
36. Zemědělec - farmář
37. Zemědělské práce
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Doprava: Mgr. Ivan Cinka, předseda Výboru pro dopravu, e-mail: i.cinka@seznam.cz
Vzdělávání a zaměstnanost: Ing. Zbyněk Coufal, Výbor pro výchovu, vzdělávání 
a zaměstnanost, je také členem Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní 
ruch, e-mail: info@ungeltinvest.cz 
Životní prostředí a zemědělství: Ing. Josef Dovolil, Výbor pro životní prostředí 
a zemědělství, zároveň je také členem Finančního výboru, e-mail: dovolil@razdva.cz 
Zdravotnictví: Jiřina Fialová, Výbor pro zdravotnictví, zároveň je také místopřed-
sedkyní Kontrolního výboru, e-mail: Jirina.Fialova@email.cz 
Majetek kraje: Pavel Hubený, předseda Komise pro majetek, 
e-mail: ouhudlice.hubeny@tiscali.cz 
Sociální oblast: Václav Melša, člen Výboru pro sociální věci a zároveň je také 
členem Výboru pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a výzkum, 
e-mail: vaclavmelsa@seznam.cz 
Bezpečnost a Integrovaný záchr. systém: Mgr. Zdeněk Milata, předseda 
Komise pro bezpečnost a IZS, zároveň je také členem Komise pro rozvoj měst 
a obcí, e-mail: milata.zdenek@seznam.cz 
Kultura, památková péče a cestovní ruch: Ing. Zdeněk Štefek, předseda 
Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch, předseda klubu zastupitelů, 
e-mail: stefek@kscm.cz 
Kontakt na kancelář klubu zastupitelů KSČM: Klub zastupitelů KSČM, 
Středočeský krajský úřad, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, dveře č. 1086 (1. patro), 
tajemnice klubu: Pavlína Hladíková, tel: 724 290 206, e-mail: klubkscm@kr-s.cz  

Gesce našich
zastupitelů, kontakty

Občasník středočeských komunistů vydává klub zastupitelů KSČM Středočeského kraje s podporou Středočeského KV KSČM. 
Klub zastupitelů KSČM, Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
 grafika a zlom: Václav Špíral

Okresní výbory KSČM ve Středočeském kraji:
OV KSČM Benešov: Zapova 605, 256 01 Benešov, tel.: +420 725 646 011, e-mail: ov.benesov@kscm.cz
OV KSČM Beroun: Sadová 107/12, 266 01 Beroun 2, tel.: +420 725 646 012, e-mail: ov.beroun@kscm.cz
OV KSČM Kladno: Milady Horákové 497, 272 01 Kladno, tel.: +420 725 646 013, e-mail: ov.kladno@kscm.cz
OV KSČM Kolín: Okružní 667, 280 02 Kolín, tel.: +420 725 646 014,  e-mail: ov.kolin@kscm.cz 
OV KSČM Kutná Hora: Sportovců 215, 284 01 Kutná Hora, tel.: +420 725 646 015, e-mail: ov.kutnahora@kscm.cz
OV KSČM Mělník: Legionářů 86, 276 01 Mělník, tel.: +420 725 646 016, e-mail: ov.melnik@kscm.cz
OV KSČM Mladá Boleslav: Máchova 613, 293 01 Mladá Boleslav, tel.: +420 725 646 017, e-mail: ov.mladaboleslav@kscm.cz
OV KSČM Nymburk: Smetanova 55/28, 288 02 Nymburk, tel.: +420 725 646 018, e-mail:  ov.nymburk@kscm.cz
OV KSČM Praha východ: Politických vězňů 1531/9, 111 21 Praha 1, tel.: +420 725 646 019, e-mail:  ov.prvych@kscm.cz 
OV KSČM Praha západ: Politických vězňů 1531/9, 111 21 Praha 1, tel.: +420 725 646 020, e-mail:  ov.prahazapad@kscm.cz 
OV KSČM Příbram: Klaudova 76, 261 01 Příbram IV, tel.: +420 725 646 021, e-mail:  ov.pribram@kscm.cz 
OV KSČM Rakovník: Kuštova 228, 269 01 Rakovník, tel.: +420 725 646 022 e-mail:  ov.rakovnik@kscm.cz 

Středočeský krajský výbor KSČM:
Politických vězňů 1531/9, 111 21 Praha 1, tel.: + 420 222 897 260, e-mail:  sckr@kscm.cz; tajemník: Zdeněk Levý, tel.: + 420 603 828 170


