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středočeští komunisté - sliby dané voličům plní!

kdo volí komunisty - volí životní jistoty, spravedlnost, mír!

Blíží se konec volebního období, ve kterém téměř ve všech krajích spo-
luvládli komunisté. Lidé se ptají jak se změ-
nila práce a přístup našich zastupitelů?

Předně se změnila vůbec možnost, 
ukázat naši práci. Od obnovení kraj-
ských zřízení máme v tomto volebním 
období čtyři členy rad, kteří se tak pří-
mo spolupodílejí na rozhodování. 

Dále bylo ustanoveno osm komisí kra-
je, kde ve čtyřech z nich stojí v čele naši 
zastupitelé a sedm výborů, kde ve třech 
máme naše předsedy. V ostatních 
výborech a komisích máme místo-
předsedy a další členy.

Vnímám pozorně předvolební at-
mosféru. V ní se jednotlivé politické 
strany a politická hnutí navzájem 
osočují a předhánějí ve slibech ob-
čanům. Nejlépe je to patrné na 
jednoduchých frázích bill-
boardů. Na nich se lídři 
snaží zaujmout a získat 
hlas právě pro své po-
litické uskupení. Každý 
má právo na svůj názor 
a může jej vyjádřit. Ne-
zpochybňuji to.

Vnímám ale také, že za 
několik málo dnů půjde-
me volit. Tentokrát 
se vší odpo-
vědností a váž-
nosti Středo-
české krajské 
zastupitele.

Zamýšlím se 
v této souvis-
losti nad pozi-
cí Komunistic-
ké strany Čech 
a Moravy ve 
Středočeském 
kraji.

Nechceme a ani nemáme mož-
nost udělat z předvolební kampaně 
americkou atrakci.

Jsme přesvědčeni, že naše základ-
ní volební heslo „Volte mír, klid na 
práci a jistotu bezpečného života!“ 
má právě v dnešní době svůj hlubo-
ký význam. Říkáme tím, že člověk 
a jeho životní úroveň nám nejsou 
lhostejné. Mír je to nejcennější co 
máme. Vojenské provokace namí-
řené vůči Ruské federaci i demon-
strativní zbytečné přejezdy vojáků 
USA přes naše území jsou řízenými 
hazardními akcemi testujícími odol-
nost našeho lidu. 

Komunističtí krajští zastupitelé se 
snažili v minulém volebním období 
postupovat velice uváženě a zod-
povědně. Nebyly pro nás na prvém 
místě zisky, ale naplnění většino-
vých potřeb Vás občanů Středočes-
kého kraje.

V tomto smyslu jsme na jedné 
straně nekompromisně odmítali 
ničím nepodložené, neoprávněné 
církevní restituce a na straně dru-
hé jsme se snažili pomoci obcím, 
na něž se sesypalo množství žalob 
od římskokatolické církve s dalšími 
majetkovými nároky. Komunistická 
strana považuje tyto „pseudoresti-
tuce“ za loupež století na lidu této 
země a zastává názor, že by tento 
„dar“ pravicových vlád církvím měl 
být alespoň řádně zdaněn. 

Když jsme vstupovali před čtyřmi 
lety do Rady Středočeského zastu-
pitelstva, dědictví po předchozích 
pravicových vládách nebylo, vzhle-
dem k zadluženosti kraje, nijak 
jednoduché. Stál před námi úkol - 
udržet bez omezení základní funkce 
kraje ve vztahu k střednímu škol-
ství, sociálním službám, dopravní 
obslužnosti, zdravotní péči i bez-
pečnosti. Středočeský kraj např. po 
celou dobu existence zdravotnic-
kých poplatků poskytoval svým ob-
čanům možnost jejich úhrady a ni-
jak to rozpočet kraje nezruinovalo, 
jak tvrdí pravice.

Po celou dobu volebního období 
hradil kraj žákovské jízdné a snažil 
se podporovat učňovské školství. 
Rovněž to nijak kraj finančně nepo-
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škodilo. Naopak. Pomohlo to nema-
lé části občanů. Komunistická strana 
tak dodržela své předvolební sliby.

Ne vše je však v pravomoci kraj-
ského zastupitelstva. Řadu 

věcí mohou zastupitelé 
ovlivňovat nepřímo 

a k jejich realizaci 
je třeba na jedné 
straně součinnosti 
obcí a jejich obec-
ních zastupitelstev 

a na straně druhé 
vlády České republiky. 

Ukázalo se to například, 
když Středočeský kraj 

chtěl chránit lesní půdní 
fond a vodní zdroje.

Vyvinuli jsme     
příslušné legis-
lativní úsilí do 

Poslanecké 
sněmovny. Zde 

však nenašlo 
ani u vládní ko-
alice, tím méně 

u pravice, 
pochopení. 

Přitom nešlo o nic jiného než za-
bránit zcizování lesního půdního 
fondu a ochránit vodní zdroje.

Není žádným tajemstvím, že sou-
časná vláda sociální demokracie, 
hnutí ANO a KDU-ČSL vyslala přímý 
signál k Sudetoněmeckému krajan-
skému sdružení tzv. landsmanšaftu. 

Nejvíce aktivit v tomto vyvinul 
právě ministr kultury za KDU-ČSL 
Daniel Herman, ale i někteří další 
členové vlády. Považuji to z pohle-
du existence České republiky za 
vážný problém.

Tak jako byla Česká republika 
v minulosti zatížena neoprávněný-
mi církevními restitucemi, tak jsem 
přesvědčen, že tímto jednáním nás 
někteří tzv. připravují na další resti-
tuce vůči sudetským Němcům. 

Vytváří se tím i složitá pozice vlády 
v přístupu k imigrační vlně.

To není populismus. To je reálné 
nebezpečí. Komunisté toto jedno-
značně odmítají. Potřebujeme ale 
cítit podporu i od Vás občanů Stře-
dočeského kraje.

Proto Vás vyzývám, nesouhlasíte-
li s církevními restitucemi, chcete-
li zajistit sobě i svým dětem mír, 
klid na práci a jistotu bezpečného 
života, dejte svůj hlas kandidátům 
Komunistické strany Čech a Mora-
vy, kandidátce číslo 37.

JUDr. Stanislav Grospič,
poslanec PS P ČR

a předseda Stč. KV KSČM

Své zástupce máme také ve Vý-
boru Regionální rady soudržnosti 
Střední Čechy, v Radě sociální a hos-
podářské dohody Středočeského 
kraje, dozorčích radách a v před-
stavenstvech Oblastních nemocnic, 
ve školských radách a v neposlední 
řadě v poradních orgánech.

Musím říct, že všichni naši členo-
vé (a je jich víc jak sedmdesát) ve 
výborech a komisích kraje, se ne-
mají za co stydět. Svou práci odvá-
dějí kvalitně a poctivě.

A jak je to se zadlužením kraje?
Splátky úvěru kraje z roku 2007 se 

daří splácet. Za první pololetí letoš-
ního roku činila splátka necelých 
120 milionů a stav úvěru k 30. 6. 
2016 činil 2,7 miliardy korun.

Dluhová služba za úvěr nemocnic 
vyplývající z ručitelských prohláše-
ní za úvěry oblastních nemocnic 
v Kladně, Příbrami a Kolíně činí 
1,8 miliardy a v letošním roce bude 
splaceno téměř 192 milionů korun. 

Proč by měli jít občané k volbám 
a dát hlasy komunistické straně?

Protože komunisté jsou pracovití, 
myslí na lidi a je na ně spolehnutí!

Jiřina Fialová,
předsedkyně Klubu zastupitelů 

a pětka na kandidátce KSČM

Poctivá práce!

Co jako krajští zastupitelé chceme?
Středočeský kraj je nádherný kousek naší 

země, oplývá nesmírným přírodním a kultur-
ním bohatstvím, neobyčejným potenciálem, 
který spočívá v jeho poloze i v jeho obyvatelích. 
Zastupitelé KSČM chtějí navázat na dosavadní 
práci v Zastupitelstvu a v Radě kraje a dále náš 
kraj rozvíjet tak, aby byl skutečným místem 
pro důstojný a bezpečný život.

Náš program bych představil 
v pěti pilířích. 

První pilíř se týká lidské 
důstojnosti, zahrnuje 
nejen udržení rozsahu 
služeb v oblasti sociální, 
dopravy, školství, 
zdravotnictví, 
ale i jejich další 
kvantitativní 
a kvalitativní 
posun v souladu 
s dlouhodobými 
potřebami občanů.

Druhý pilíř - kvalita 
života – se opírá 
o komplexní zajištění 
bezpečnosti občanů, 
o kvalitní regionální 
produkty, ochranu 
životního prostředí 
a zemědělského 
půdního fondu, 
o dostupnost 
kulturního, sportovního 
a volnočasového vyžití, 
a to i pro rodiny s dětmi, 
seniory a znevýhodněné 
skupiny.

Víme co chceme!
Třetí pilíř se zaměřuje na ví-
cestranný rozvoj celého kraje, 
využívá široké škály nástrojů od 
podpory školství, technického 
vzdělávání, podporu vědy a vý-
zkumu a technologických parků 
až třeba po podporu cestovního ruchu.
Čtvrtý pilíř nazýváme racionalizace 

– pod tím jsou opatření vedoucí k větší 
efektivitě hospodaření kraje, energe-

tické a další provozní úspory, ale 
i třeba oblast plánování a řízení 

všech procesů.
Pátý pilíř se zabývá zvy-
šováním důvěry občanů 
v chod kraje a jeho institu-
cí, obsahuje modernizaci 
i „e-modernizaci“ úřadu, 
sadu protikorupčních 
opatření, větší informo-
vanost a účast veřej-
nosti na rozhodování, 
participativní rozpo-
čet a plnou transpa-
rentnost.

Naše cíle zasahují 
do všech oblastí ži-
vota. Ukázali jsme, 
že komunisté své 
sliby plní. Podpoř-
te nás tedy při je-
jich realizaci.
Ing. Zdeněk Štefek,

lídr kandidátky 
KSČM a kandidát 

na hejtmana 
Středočeského 

kraje

Komu dám hlas ve volbách?

Jednáme a nikoho se nesnažíme „převálco-
vat“. Po Praze jsme dopravně nejzatíženěj-
ším regionem. Železnice na hlavních tazích 
praská ve švech a silnice »zásobují Prahu«.

Podařilo se nám ubránit rozsah dopravní 
obslužnosti. Mimořádnou pozornost jsme 
věnovali integraci dopravy.

Za prioritní pro příští období považujeme 
především další rozvoj veřejné hromad-
né dopravy, její dostupnost při ces-
tování do škol, za prací, k lékaři 
i za kulturním a sportovním vy-
žitím i rekreací.

V naplňování potřeb občanů 
hodláme v součinnosti s místní-

mi samosprávami a dopravci 
pokračovat.

Vše, co se v polistopadové 
éře na železnici odehrálo, 

Integrace dopravy kraje ve spolu-
práci s Prahou je úkol, jemuž jsme 
věnovali mimořádnou pozornost.

Neefektivní stav je pozůstatkem 
doby, kdy kraj vedl hejtman Bendl. 

Účastnil jsem se práce integrační 
skupiny, která připravovala návrh 
sjednocení obou systémů. Pokud 
to v září schválí zastupitelstvo a pak 
i pražské orgány, přiblíží se náš cíl 
- jedna jízdenka, jeden jízdní řád, 
jedna síť a jeden tarif!

Mgr. Ivan Cinka,
předseda výboru pro 

dopravu Středočeského kraje 
a dvojka na kandidátce KSČM

Umíme jednat!

směřovalo k oslabení až 
k likvidaci národního doprav-
ce.  Takto může postupovat 
jen ten, kdo si nepřipouští, 
že tu jde o veřejnou službu, 
vykonávanou navíc relativně 

šetrně k životnímu prostředí. 
Doprava po železnici tvoří v kra-

ji základ dopravní obslužnosti. 
Nechceme rušit spoje ani tratě.
Bereme velmi vážně i autobuso-

vou dopravu. Kraj na ni ročně při-
spívá částkou přibližně 740 mil. Kč.

„Oříškem“ je i Pražský okruh… 
jehož dobudování považujeme za 
prioritní.


