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Nejsme jen údržbářiZdravotnictví - ukazatel životní úrovně

Aktivní v zahraniční spolupráci

Ocitli jsme se v situ-
aci, kdy je na vše, 

tedy i na dopravu, 
žalostně málo 
prostředků 
v z h l e d e m 
k nešetrné-
mu hospo-
daření a dlou-

holeté  hos -
podářské krizi 

ještě zhoršované 
působením zejména 

pravicových vlád. V žádném pří-
padě se ale nesmiřujeme s rolí 

pouhých údržbářů stávajícího 
stavu. Nedopusti li jsme v po-
sledních třech letech žádné 
omezení dopravní obslužnosti  
ani zvyšování tarifů, naopak 
došlo k rozšíření jak železniční, 
tak i autobusové veřejné dopravy 
objednávané krajem.

Před závěrem je přípra-
va společného integrova-
ného dopravního systému 
Prahy a Středočeského 
kraje. Cílem je zjedno-
dušeně řečeno „jedna 
jízdenka, jeden tarif, je-
den jízdní řád a jedna síť“ 
na celém území. Dohodnuté standardy 
by měly zlepšit i kulturu cestování. 
Skutečností  se již stal „pilotní“ projekt 
zaintegrování Mělnicka. V příští m roce by 

již měl jako akciová společnost fungovat 
společný organizátor dopravy. Zbývá do-
táhnout některé technické otázky, jejich 
řešení ovšem ne vždy závisí na Středočes-
kém kraji – takovou otevřenou otázkou je 
například budoucnost „opencard“. 

Postupně také doháníme resty v zane-
dbané infrastruktuře. Vybudovali jsme 
železniční zastávky v Hostivici, Chýni, 
Rudné a Jinočanech, v přípravách jsou 
i podobné projekty v dalších místech 
kraje. V rámci Integrovaných teritoriál-
ních investi c připravujeme výstavbu co 

nejvíce tzv. spádových parkovišť 
u železničních stanic.

Stav silnic v kraji, který je 
po Praze dopravně nejvytí že-
nějším územím v republice, 
známe všichni. Potřebovali 
bychom desítky miliard, 
máme k dispozici ale jen zlo-
mek z toho. Přesto se na kraji 

v poslední době výrazně 
zrychlila příprava oprav 
i výstavby nám přísluše-
jících silnic 2. a 3. třídy 
a v souvislosti  s tí m i čer-
pání evropských peněz. 
Intenzivně také jednáme 
o urychlení postupu 
směřujícímu k výstavbě 

dálnice D3 a Pražského okruhu. Prostě 
nesedíme se založenýma rukama.

Mgr. Ivan CINKA,
předseda Výboru pro dopravu

Nadále prosazujeme princip solidarity 
ve zdravotnictví a právo přístupu ob-

čanů ke zdravotní péči, které považujeme 
za jedno z klíčových práv každého obča-
na. To je jeden z našich slibů, se kterým 
jsme vstupovali do předvolební kampaně 
v roce 2012. A jak svůj slib plníme? 

Myslím, že tři čísla nám hodně napoví: 
rok 2012 – minus 144 734 480 Kč, rok 2013 
– minus 192 049 835 Kč a rok 2014 plus 
2 790 799 Kč. A o jaká čísla jde? To jsou 
hospodářské výsledky našich oblastních 

nemocnic za jednotlivé roky a nespletla 
jsem se. Opravdu byly v roce 2014 o tolik 
lepší hospodářské výsledky našich nemoc-
nic a to bez omezení lůžek, bez snížení 
výkonů, bez snížení platů zaměstnanců 
nebo snížení stavu zaměstnanců. 

Je pravda, že v roce 2014 byla mírně 
příznivější úhradová vyhláška a minis-
terstvo zdravotnictví se snažilo narovnat 
základní sazby za výkony, což se však ne 
úplně daří, ale také je pravda, že nemoc-
nice hledají všechny možné rezervy, aby 

se jejich výsledky dostaly z tzv. 
červených do černých čísel.

Jedním z opatření ze strany kra-
je byly změny v představenstvech 
a dozorčích radách nemocnic. 
Našemu klubu se podařilo, že 
v každé dozorčí radě máme svého 
zástupce a své členy máme také 
ve dvou představenstvech 
oblastních nemocnic.

Když si pak vy-
jmenujeme, kdo 
všechno se naším 
zdravotnictvím za 
nás, za Klub KSČM 
zabývá, tak je to 
úctyhodný počet 
oproti  minulým ob-
dobím, protože k těm-
to sedmi členům jsou 
ještě naši čtyři členové (z toho jedna 
místopředsedkyně) ve Výboru pro zdra-
votnictví, dva členové odborné skupiny 
pro zdravotnictví při Finančním výboru 
a v neposlední řadě já, radní pro zdra-
votnictví. To už je síla lidí, kteří nejenom 
hodnotí  a kontrolují výsledky nemocnic, 
ale kteří také navrhují další opatření 
směřující k ještě lepším výkonům. Prostě 
naším cílem zůstává:

�������� � ��������
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Jiřina Fialová,
radní pro zdravotnictví 

NE omezování sociálních služeb!   ANO výstavbě domovů pro seniory a rozvoji pečovatelské služby a zdravotnictví!
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Lidé, kteří vykouří 
krabičku cigaret 

denně, vypijí 
vlastně za rok 
šálek dehtu.

Středočeský kraj si v rámci svého sa-
mosprávného působení uvědomuje 

význam meziregionální i meziná-
rodní spolupráce v rámci Evropy 
a přikládá jí velkou důležitost. 

Proto, již od počátků své 
existence, usiluje o dobré 
zahraniční vztahy, které by 
byly prospěšné pro občany 
kraje. V průběhu let došlo 
k navázání spolupráce na růz-
ném stupni intenzity s ná-
sledujícími partnery: 
Porýní-Falc, Opolské 
vojvodství, Burgundsko, 
Astrachaňská oblast, 
Benátsko, Mazowiecké 
vojvodství, Provincie 
Sichuan, Västra Göta-
land, Bratislavský samosprávný kraj, 
Kraj Marche, Itálie, Provincie Che-nan.

První mezinárodní dohodu uzavřel 
Středočeský kraj v roce 2001 s fran-

couzským regionem Burgundsko. 
V roce 2003 následovalo čtyř-

stranné prohlášení o spolupráci 
mezi Středočeským krajem, 

regionem Burgundsko, Opol-
ským vojvodstvím v Polsku 
a německou spolkovou zemí 

Porýní-Falc. Ještě v témže roce 
uzavřel kraj také dohodu 
o spolupráci se švéd-
ským regionem Västra 
Götaland. Na jaře roku 
2004 pak navázal part-
nerství s italským regi-
onem Benátsko. V roce 
2005 rozšířil Středočeský 
kraj své mezinárodní 

akti vity podepsáním dalších dvou dohod 
o spolupráci, a to s čínskou provincií 
Sichuan a Mazowieckým vojvodstvím 
v Polsku. V témže roce proběhlo pode-
psání dohody o budoucí dohodě o spo-
lupráci s Moskevskou oblastí .

Rok 2012 pak přinesl Středočeskému 
kraji uzavření partnerství s ruským regi-
onem Astrachaňská oblast. V roce 2013 
Středočeský kraj uzavřel Dohodu o spo-
lupráci s Brati slavským samosprávným 
krajem. V roce 2014 jsme podepsali hned 
několik záměrů o budoucí spolupráci. 
V srpnu to byl Záměr o založení sester-
ských regionálních vztahů mezi čínskou 
provincií Che-nan a Středočeským kra-
jem, v říjnu 2014 pak bylo hejtmanem 
podepsáno Memorandum o budoucí 
spolupráci mezi Středočeským krajem 
a italským krajem Marche. Spolupráce 
s evropskými regiony probíhá přede-
vším v oblasti  kultury, školství, sportu, 
cestovního ruchu a regionálního rozvoje. 
Pro samosprávu jsou velmi prospěšná 
setkávání a výměny informací s part-
nerskými regiony, díky nimž lze získávat 
oboustranně zajímavé podněty pro kaž-
dodenní práci.

MVDr. Luboš Kudrna,
předseda komise pro zahraniční spolupráci

Lidské oko
vnímá pouze 90 % 
informací, které 
jsme obdrželi. 

Předsedkyně Klubu zastupitelů KSČM Jiřina Fialová 
při návštěvě zdravotního zařízení v Bratislavském kraji

Naši představitelé při ustavujícím zasedání krajského zastupitelstvaDnešní svět, a prý i občany v České 
republice, opouští  tzv. „blbá nálada“. 
Důvodem mají být nejen prohlášení, 
prognózy a stati sti cké údaje renovova-
ných bankovních insti tucí, ale i jednot-
livých vlád členských států Evropské 
unie a Spojených států amerických. 
Tento optimismus je plánován 
dlouhodobě a nezvratně, tak, aby 
o něm jen málokdo zapochy-
boval a také proto, aby každý 
ještě více věřil, že právě on 
dosáhne na pomyslnou maršál-
skou hůl. Úspěch je umocňován 
recyklovanou genera-
cí politi ků, kteří jsou 
především úspěšnými 
podnikateli. I to má 
posílit iluzi reformo-
vatelnosti dnešního 
kapitalismu.

Podíváme-li se však 
na dnešní svět z jiné-
ho úhlu pak pohled 
nemusí být tak opti misti cký. Stále se 
vypořádáváme s důsledky bezohlednos-
ti , chamti vosti  a neschopnosti  bývalých 
pravicových vlád. Ty umožnily vytvořit 
tzv. „lidovou“ pravicovou politi ku „kobli-
hy a pokání“ ovládající dnešní politi ckou 
scénu.

Sliby, s nimiž šly do posledních par-
lamentních voleb levicové strany, byly 
odsunuty. Co třeba církevní resti tuce, 
některé sociální kroky dnešní vlády, ane-
bo stále větší laškování s poválečným 
uspořádáním, zkreslování období naci-
sti cké okupace a pozvolná rehabilitace 
odsunutých Němců a jejich krajanských 
spolků. Děje se tak i prostřednictvím 
významných vládních činitelů. Je to 
nebezpečná hra. Ukazuje, že politi ckou 
rehabilitací především KDU-ČSL, byla 
posílena především katolická církev. Ta 
nabývá stále větší politi ckou moc pro-
střednictvím obrovského společenského 
daru v podobě tzv. církevních resti tucí. 
Lze předpokládat, že se dočkáme i ná-
vrhů na materiální vyrovnání právě 
s potomky odsunutých Němců v pová-
lečného Československa. 

Nebezpečné je vzrůstající meziná-
rodní napětí  a snaha vtáhnout Českou 
republiku do nebezpečné hry Spojených 
států a Severoatlanti cké aliance přede-
vším na Ukrajině.

Hájíme zájmy našich spoluobčanů
Mocenské oteplení nebo spíše poli-

ti cký pragmati smus Spojených států ve 
vztahu s Kubou, má za cíl zabránit posí-
lení Ruska v bezprostřední blízkosti  USA.

Takzvanou salámovou metodou se 
snaží o změnu politi ckého systému na 

Kubě a některých zemích Lati nské 
Ameriky. 

Vraťme se však do České 
republiky a Středočeského 
kraje.

Politická vláda Středo-
českého kraje, v níž jsou vý-

znamnou měrou zastoupení 
komunisté, dokázala právě 
v období kulminující krize 

udržet standardy ve škol-
ství, sociálním systému, 
dopravní obslužnosti 
i zdravotnictví. Dělo 
se tak v mezích zákonů 
České republiky utvá-
řených pravicí.

Kraj dokázal nepro-
hlubovat své zadlužení a nacházet cesty 
k úsporám aniž se to dotklo služeb po-
skytovaných lidem. 

Dokázali jsme zatí m čelit i umístění 
americké vojenské základy na území 
kraje nebo privati zaci Brd.

Jaký podíl na této skutečnosti  mají 
komunisté a sociální demokraté?

To jsou otázky stojící před každým 
občanem. Lhostejno zda ve volbách 
volil některou z kandidujících politi ckých 
stran, politi ckých hnutí  či jejich koalic.

I otrávenost znamená volbu snížením 
kvora. Takové hlasy se přičítají nejvíce 
vítězi.

Hnutí  ANO je pravicové, jeho členové 
se rekrutují i z řad bývalých souputníků 
nejrůznějších především pravicových 
politických stran. Není prý umazané 
dnešní politi kou a maká.

Komunisté dokázali v krajské politi ce 
nebýt odstaveni. Jsou akti vní ve všech 
činnostech kraje a pocti vě pracují. Nebyl 
to obchod ani investi ce do svých soukro-
mých zájmů, ale práce pro lidi. Komunisté 
dokázali, že národní zájmy, zájmy pra-
cujících lidí, důchodců, rodin s dětmi... 
dokážou vnímat, prosazovat a hájit.

JUDr. Stanislav Grospič,
poslanec a předseda KV KSČM

Klub zastupitelů KSČM Středočeského kraje. Zleva V. Melša, P. Posolda, 
L. Peška, Z. Nekovářová, P. Jetenský, J. Fialová, Z. Coufal, M. Krejčová, 

J. Hála, Z. Štefek, J. Dovolil, I. Cinka, M. Krajdl, J. Šedivá-Krulišová, 
Z. Milata, P. Hubený, L. Kudrna, J. Svoboda a D. Bechynská.
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Z výboru pro výchovu
Obsah práce našeho výboru je jasně vymezen zákonem. 

Zejména se vyjadřujeme k síti  škol a školských zařízení, 
studijních a učebních oborů, k jejich změnám v působnosti  

kraje, a to v návaznosti  na demografi cký vývoj a vývoj zaměst-
nanosti . Předkládáme návrhy na zkvalitnění péče poskytované 

školami a školskými zařízeními. Vyjadřujeme se k záměrům na 
poskytování dotací v oblasti  mládeže, tělovýchovy a sportu a rovněž se 

zabýváme výsledky výchovně-vzdělávací činnosti  škol, školských zařízení a výsledky 
sportovních akcí garantovaných, nebo spolupořádaných oddělením mládeže a sportu.

Výbor projednává stanoviska a návrhy týkající se oblasti  výchovy, vzdělávání 
a zaměstnanosti  a předkládá je zastupitelstvu kraje. Úzce spolupracujeme s odborem 
školství, mládeže a sportu. Z této spolupráce vyplývá i účast na mnohých sportovních, 
společenských i kulturních akcích. 

Osobně propaguji maximální sepjetí  práce našeho výboru s praxí. Zveme si vedoucí 
pracovníky škol, navštěvujeme vybrané školy a školská zařízení k bližšímu poznání 
jejich problémů i k výměně zkušeností . 

Narážíme na fi nanční nedostatečnost a na nezakotvenost systému. To, že se vše 
vyvíjí a je v pohybu, je fakt. Je však zejména na ústředních orgánech a zákonodár-
ných sborech, aby tento vývoj a pohyb regulovaly, aby nebyl chaoti cký. Tím by všem 
výchovným a vzdělávacím insti tucím (nejen v našem kraji) notně pomohly v jejich 
nelehké a tolik potřebné práci. 

Je potěšitelné, že pro dosavadní práci výboru je charakteristi cká upřímná snaha 
všech jeho členů bez rozdílu politi cké příslušnosti , zodpovědně přistupovat k plnění 
daných úkolů. To je příslibem i pro další úspěšnou práci v této oblasti .

Ing. Zbyněk Coufal, místopředseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Vrátit zdravotnictví k léčení 
lidí a ne k získávání peněz

Sportovní bilancování

NE korupci a rozprodávání majetku obcí a kraje!   ANO hospodaření pod kontrolou veřejnosti!

Kultura člověka je cennější než jeho zlato

Ochrana soukromí versus ochrana životního prostředí

Osvěžme si paměť

V době před sametovou revolucí 
se budovalo ve velkém.

Stavěly se školy, školky, hřiš-
tě, domy pro děti  a  mládež, 
rekreační zařízení, sportov-
ní stadiony...

Byla spousta bezplat-
ných mimoškolních ak-
ti vit pro děti  a mládež.

Fungovala autobusová 
doprava  i do těch nejod-
lehlejších koutů republiky, 

aby se lidé bezpečně do-
stali do práce i k lékaři.

Byla zajištěna práce 
pro všechny.

Mladým rodinám 
bylo umožněno by-
dlení v levných ná-

jemních bytech.

Lidé vydělávali tolik, aby mohli žít, 
a ne jen přežít.

Byly poskytovány nevratné 
půjčky na stavby bytů i rodin-

ných domků.
Zaměstnanci mohli vyu-

žívat rekreací pro pracující 
na zotavenou zdarma.

Toto vše bylo k mání 
za vlády komunistické 

strany. Nebylo toho 
málo, co se pro lidi 
dělalo.

V nastávaj íc ích 
volbách to chceme 
občanům České re-
publiky opět připo-
menout!!!
Jana Šedivá-Krulišová,

krajská zastupitelka

V poslední době se v souvislosti se 
zhoršováním stavu ovzduší a kotlí-

kovými dotacemi rozpoutala diskuze, 
jakým způsobem je možno zajisti t kont-
rolu kotlů v soukromých objektech, když 
soukromí jednotlivce je nedotknutelné. 
Co je ohroženo životní prostředí nebo 
svoboda? Odpověď je velmi jednoduchá, 
pokud si lidé uvědomí, že bez přírody 
nejsou schopni přežít. 

V ohrožených regionech si občané sami 
zhoršují ovzduší spalováním všeho, co jim 
přijde pod ruku, v nejlepším případě topí 
uhlím nejhorší kvality. Přitom považují 
za samozřejmost požadovat po 
státu zlepšení ovzduší, popř. 
kompenzaci za vzniklou zdra-
votní újmu. Každý má prá-
vo na ochranu soukromí, 
ale ostatní mají právo na 

čerstvý 
a  d ý -
chatelný 
v z d u c h . 
Na vše 

vymýšlíme spoustu 
nesmyslných zá-
konů, mezi nimiž 
se úplně vytrati-
la obyčejná lidská 
slušnost a ohledu-
plnost. Staré řím-
ské přísloví praví: 
„Proto jsme otroky 
zákonů, abychom 
mohli být svobod-
ni.“ Svobodný ob-
čan je takový, který 
dokáže „ovládat 
svou svobodu“, 
tedy být ctnostný 
a uvědomělý, říká 
Aristoteles.

Svobodu podnikání prosazovanou 
pravicovými politiky netřeba zpochyb-
ňovat, ale kde končí tato svoboda? De-

velopeři a podnikatelé se také ohá-
nějí svými oprávněnými zájmy, 

slibují pracovní místa a další 
požitky a staví rozsáhlé skla-
dové haly a komplexy. Staví 
tam, kde je to nejjednodušší, 
na zelené louce. Lze pro zisky 
jedné malé skupiny dát všanc 
svobodu ostatních? Již dnes 
nejsme soběstační v žádné 

potravinářské komoditě 
a s klidným svědomím 
stále povolujeme nebo 
nedokážeme zabrá-
nit záborům nejkvalit-
nějších zemědělských 
půd. Na jednu stranu 
vymýšlíme drahé pro-
jekty Národních parků, 
na druhou stranu do-

pouštíme a přehlížíme totální devastaci 
základních hodnot jako zemědělská 
půda, lesy, ovzduší. Neztrácíme tím 
také svou svobodu?

Kvalita dovážených potravin je tristní 
už dnes, navíc si lobbyisté zajisti li zrušení 
norem, aby nebylo možno podle čeho 
kvalitu kontrolovat. Svoboda výběru je 
tedy mezi potravinou špatnou a ještě 
horší. Předpokládejme proto, že se naši 
potomci budou chtít, nebo dokonce 
budou muset, vráti t k obdělávání země-
dělské půdy, aby se uživili. Kde ji vezmou? 
Kde je svoboda jejich volby?

Ing. Dana Bechynská, 
místopředsedkyně Výboru 

pro životní prostředí a zemědělství

studijních a učebních oborů, k jejich změnám v působnosti  
kraje, a to v návaznosti  na demografi cký vývoj a vývoj zaměst-

nanosti . Předkládáme návrhy na zkvalitnění péče poskytované 
školami a školskými zařízeními. Vyjadřujeme se k záměrům na 

poskytování dotací v oblasti  mládeže, tělovýchovy a sportu a rovněž se 
zabýváme výsledky výchovně-vzdělávací činnosti  škol, školských zařízení a výsledky 
sportovních akcí garantovaných, nebo spolupořádaných oddělením mládeže a sportu.

Výbor projednává stanoviska a návrhy týkající se oblasti  výchovy, vzdělávání 
a zaměstnanosti  a předkládá je zastupitelstvu kraje. Úzce spolupracujeme s odborem 
školství, mládeže a sportu. Z této spolupráce vyplývá i účast na mnohých sportovních, 
společenských i kulturních akcích. 

Fungovala autobusová 
doprava  i do těch nejod-
lehlejších koutů republiky, 

aby se lidé bezpečně do-
stali do práce i k lékaři.

Byla zajištěna práce 
pro všechny.

Mladým rodinám 
bylo umožněno by-
dlení v levných ná-

jemních bytech.

Přestože kultura nebývá, zejména 
v době krize v investi čních prioritách 

samosprávy, podařilo se nám dosáhnout 
významných posunů i v podpoře právě 
kultury. Je třeba říci, že kulturu vnímá-
me mnohem šířeji, než umožňují 
krajské pravomoci – to kultura 
odlišuje civilizaci od barbarství, 
a proto jí věnujeme patřičnou 
pozornost.

Koncepčně a finančně 
(zdvojnásobením rozpočtu) 
se stabilizovala regionální 
funkce knihoven, z které 
je metodickou činností  
a dodávkou knih pod-
porováno více než osm 
set knihoven v kra-
ji. Zároveň probíhají 
práce na koncepčnější 
podpoře profesionál-
ních divadel, která přes 
původní nedostatek 
fi nancí obdržela dota-
ce z krajského Fondu 
kultury a obnovy památek. Ostatně, z to-
hoto fondu a také přes naše příspěvkové 
organizace je podporován i čilý kulturní 
život kraje, od koncertů vážné hudby 
přes folklorní festi valy až po vybavení 
knihoven výpočetní technikou. 

Středočeský kraj má i novou koncepci 
památkové péče, která se týká více 

než 9 000 hmotných a nehmotných 
kulturních památek kraje – naší snahou 
je památky nejen rekonstruovat, ale i 
oživovat.

Dokončeny byly velké investi ční 
akce – nové hosty může vítat 

opravený zámek v Roztokách 
u Prahy nebo nádherný 
zrekonstruovaný areál Je-
zuitské koleje v Kutné Hoře. 
A našich 19 muzeí, galerií 
a dalších insti tucí se může 

pyšnit i novými expozicemi, 
z nichž je třeba vyzdvih-
nout expozici krále Jiřího 

z Poděbrad v památníku 
poděbradského zám-
ku, která se dočka-
la rekonstrukce po 
50 letech. Otevření 
se dočkalo v Mladé 
Boleslavi též netra-
dičně živé Letecké 
muzeum Metoděje 
Vlacha.

Do stadia realizace postoupily také 
další smělé projekty – Památník ná-
rodního útlaku a odboje v Panenských 
Břežanech, oprava Veigertovského 
domu číslo 8 v Kolíně, dostavba skan-
zenů v Kouřimi, v Přerově nad Labem 
a jednáme i o kulturním využití souse-
dícího zámku právě v této obci. Čeká 

nás ještě zásadnější krok – využití no-
vých evropských dotací pro systémové 
řešení depozitářů, modernizaci zázemí, 
digitalizaci sbírek a další zpřístupnění 
kulturního dědictví veřejnosti, i s důra-
zem na rozvoj cestovního ruchu.

V oblasti  podpory kultury však nejde 
jenom o péči o kulturní dědictví a po-
řádání akcí, ale i o rozšiřování možností  
občanů účastnit se kulturního života. Při-
pravujeme pro-
jekt slevových 
karet, na které 
bude možné čer-
pat i desítky procent 
slev ze vstupného pro 
seniory, rodiny s dětmi, 
návštěvníky kraje. Pod-
porujeme též volnočasová 
kulturní centra, která jsou 
zaměřena zase na občany, 
kteří nejsou jen konzumenty 
kultury, ale i neprofesionální-
mi tvůrci. Možnost kulturně 
tvořit by měla být pro občana 
stejně dostupná jako třeba 
možnost sportovat. 

Ing. Zdeněk Štefek,
radní pro kulturu
a památkovou
péči

I když není lidský 
nos tak citlivý jako 
čumák psa, může 
vnímat až 50 000 
různých pachů.

Kapka krve 
potřebuje pouze 
30 sekund, aby 
procestovala 
obvod těla.

Co se povedlo za dva roky změnit v pod-
poře sportu ve Středočeském kraji?

Největší radost mám z toho, že se nám 
konečně, po několikaletých odkladech 
podařilo rozjet projekt podpory vzniku 
nových sportovních center mládeže.

K dosavadnímu basketbalovému 
centru mládeže v Nymburce, 
tak přibyla sportovní centra 
na badminton v Benátkách 
nad Jizerou, fl orbal v Mladé 
Boleslavi a atleti ku v Kolí-
ně, Čáslavi a Vlašimi. Tato 
stávající centra umožní lep-
ší sportovní přípravu 
pro přibližně 700 dětí  
a mládeže z uvedených 
regionů.

A tí m jsme ještě ne-
skončili. Ve fázi přípravy 
jsou sportovní centra 
v hokeji, basketbalu 
dívek či v plavání. A ta 
by se měla rozjet ješ-
tě do konce letošního 
roku. Podařilo se nám 

obnovit tradici vyhlašování nejlepších 
sportovců Středočeského kraje. Chceme 
tuto anketu pořádat každoročně v jiném 
městě kraje tak, aby se na naše nejlepší 
sportovce mohli z blízka přijít podívat 
občané a především mládež z různých 

regionů. V roce 2013 se tak vyhlášení 
ankety uskutečnilo v Nymburce, 

v roce 2014 v Příbrami. 
Připravujeme rovněž ja-

kousi „Zeď slávy“ – fotogra-
fi ckou galerii našich nejlep-
ších sportovců z dob nedáv-
no minulých. Chceme, aby 
jejich sportovní úspěchy, 

výkony na olympijských 
hrách či mistrovstvích 
světa byly v naší pa-
měti natrvalo. Tato 
prezentace by se měla 
stát součástí  výzdoby 
chodeb budovy Stře-
dočeského kraje. 
RNDr. Ladislav Peška,

předseda 
Komise pro sport

Neustále se tvrdí, že ve zdravotnictví 
nejsou peníze. Je to lež. Ve zdravot-

nictví by bylo peněz dost, ale utrácí se za 
předražené služby, vybavení, techniku, 
předražené léky…

Ve Středočeském kraji byla 
většina nemocnic a zdravot-
ních zařízení privati zována. 
Kraji zůstalo pět nemocnic 
– Benešov, Kladno, Kolín, 
Mladá Boleslav a Příbram 
a zdravotní příspěvkové or-
ganizace – Dětské centrum 
Kladno, Dětské centrum Milo-
vice, Dětské centrum Strančice, 
Dětské centrum Kolín a Zdra-
votnická záchranná služ-
ba Středočeského kraje. 

Ve srovnání s ostatní-
mi nemocnicemi patřily 
naše nemocnice k těm 
s nižší základní sazbou za 
odvedené výkony i díky 
tomu, že privati zovány byly „výdělečné“ 
obory, kdežto v našich nemocnicích 
zajišťujeme veškerou akutní péči včetně 
té, která není ze strany zdravotních pojiš-

ťoven komplexně hrazená. Rovněž našim 
nemocnicím chybí centrální nemocnice 
– výkony extramurální péče pak hradíme 
zdravotnickým zařízením soukromým, 

případně fakultním nemocnicím 
v Praze.

Při seznamování se s pro-
blematikou zdravotnictví 
v našem kraji jsem byla 
velice překvapena i tí m, že 
zdravotní pojišťovny platí 
každé nemocnici jinou část-
ku za stejný výkon. Rovněž 

neplatí  všechny provedené 
výkony, ale pouze tolik, 
kolik byly ochotny po-
jišťovny nasmlouvat. 
To často znamená, že 
nemocnice ošetří pa-
cienty a ve finále je 
ještě pokutována, že 
jich bylo více anebo za 
jejich ošetření a výkony 

nedostane zaplaceno. Je proti logice 
plánovat si některé výkony a některé ani 
plánovat nelze – např. úrazy, dopravní 
nehody apod. 

Čím dále tím více se z nemocnic 
stávají zdravotní továrny, které si na 
sebe mají vydělávat, ale zdraví přece 
není zboží!

Lidé si platí  zdravotní pojištění a ve 
fi nále pak doplácejí na zdravotní pojiš-
ťovny, které neproplácí všechny zákroky. 
Nejsou peníze na posti žené děti  – musí 
se pořádat sbírky, nejsou peníze na 
léky – důchodci často v lékárnách obrací 
každou korunu a přemýšlejí, zda zaplati t 
léky anebo koupit jídlo…

Byla bych velice ráda, kdyby se nám po-
dařilo změnit tok fi nančních prostředků 
do zdravotnictví, aby za stejný úkon byla 
i stejná úhrada ve všech nemocnicích. 
Aby se lékaři mohli plně soustředit na 
svou práci a nemuseli neustále hodnoti t 
kde ještě ušetřit. Aby pacienti  z nemocnic 
odcházeli vyléčeni, a ne se doléčovali za 
„pochodu“ jen proto, že pojišťovna nedá 
více peněz. Zdravotnictví chápeme jako 
veřejnou službu a nárok na zdravotní péči 
jako právo, zaručené Listi nou základních 
práv a svobod.

Marie Krejčová,
místopředsedkyně výboru pro zdravotnictví

Chraňme společně životní prostředí!

Ing. Zbyněk Coufal, při předávání cen 
mladým vítězům sportovních akcí konaných 

pod záštitou Středočeského kraje
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uhlím nejhorší kvality. Přitom považují 
za samozřejmost požadovat po 
státu zlepšení ovzduší, popř. 
kompenzaci za vzniklou zdra-
votní újmu. Každý má prá-
vo na ochranu soukromí, 
ale ostatní mají právo na 

čerstvý 
a  d ý -
chatelný 
v z d u c h . 
Na vše 

velopeři a podnikatelé se také ohá-
nějí svými oprávněnými zájmy, 

slibují pracovní místa a další 
požitky a staví rozsáhlé skla-
dové haly a komplexy. Staví 
tam, kde je to nejjednodušší, 
na zelené louce. Lze pro zisky 
jedné malé skupiny dát všanc 
svobodu ostatních? Již dnes 
nejsme soběstační v žádné 

potravinářské komoditě 

době před sametovou revolucí 
se budovalo ve velkém.

Stavěly se školy, školky, hřiš-
tě, domy pro děti  a  mládež, 
rekreační zařízení, sportov-

Byla spousta bezplat-
ných mimoškolních ak-
ti vit pro děti  a mládež.

Fungovala autobusová 
doprava  i do těch nejod-
lehlejších koutů republiky, 

aby se lidé bezpečně do-
stali do práce i k lékaři.

Byla zajištěna práce 

Mladým rodinám 
bylo umožněno by-
dlení v levných ná-

jemních bytech.

Lidé vydělávali tolik, aby mohli žít, 
a ne jen přežít.

Byly poskytovány nevratné 
půjčky na stavby bytů i rodin-

ných domků.
Zaměstnanci mohli vyu-

žívat rekreací pro pracující 
na zotavenou zdarma.

Toto vše bylo k mání 
za vlády komunistické Fungovala autobusová 

doprava  i do těch nejod-
lehlejších koutů republiky, 

aby se lidé bezpečně do-
stali do práce i k lékaři.

Byla zajištěna práce 

Mladým rodinám 
bylo umožněno by-
dlení v levných ná-

jemních bytech.
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O finanční kontrole

Bezpečnost není v kraji Popelkou

N E  k r i m i n a l i t ě ,  d r o g á m  a  h a z a r d u !   A N O  p o l i c i s t ů m  a  s t rá ž n í k ů m  v  u l i c í c h  a  p r e v e n c i  k r i m i n a l i t y !

Záchrana lidských životů a pocit bezpečí 
jsou oblasti , které hned po základních 

lidských potřebách následují v lidském 
hodnotovém žebříčku. V druhé polovině 
volebního období mohu konstatovat jako 
předseda Komise pro bezpečnost, že se 
celou řadu věcí daří řešit a když ne, tak 
se o nich akti vně jedná.

Potěšující je podpora sborům dobro-
volných hasičů ve výši 50 milionů a v dal-
ším roce ve výši 20 milionů korun. V roce 
2014 jsme tak uspokojili veškeré žádosti  
na obnovu budov, peníze nám ještě zbyly, 
tak jsme je využili na obnovu techniky. 
Mrzí mě slova pana Věslava Michalika 
z Dolních Břežan, zastupujícího politi ckou 
stranu TOP 09 a STAN, který na jednání 
zastupitelstva kraje a následně i v ti sku 
kriti zoval, že se peníze rozdělovaly dle 
politi cké příslušnosti . Jedná se o klasickou 
Kalouskovo-schwarzenberskou neprav-
du. Mohu to jednoduše doložit. Hasiči 
v Dolních Břežanech dostali schváleno 
hodnotí cí komisí, kde většinu měli KSČM 
s ČSSD celý jeden milion korun českých. 
Vím, že omluvy za tato tvrzení se ze strany 
pravicové strany nedočkáme, ale tak už 
to v politi ce chodí.

Podporujeme na kraji i činnost profesi-
onálního Hasičského záchranného sboru, 
tak i Policie ČR, která z krajských peněz 
může zlepšit své vybavení.

Pomluvy trvaly i v roce 2015, ale s tí m 
rozdílem, že pan Michalik prozradil, 
o čem Kalouskovci a z korupce obviněný 
pan Půta a jeho Starostové, jenom šep-
tají: fondy chtějí zrušit! (viz záznam ze 
Zastupitelstva Středočeského kraje v pon-
dělí 27. července 2015). Víme všichni, jak 
třeba pan Drábek šetřil – dole lidi škrti l 
na korunách a nahoře šly stovky milionů 
na pochybné, nejčastěji IT zakázky, však 
v rovině trestně-právní má tento výplod 
projektu TOP09 a STAN co vysvětlovat 
– zatí m to odnesl jeho náměstek sedmi 
lety za vydírání při „organizování“ veřejné 
zakázky.

Jsem rád, že v roce 2015 pokračujeme 
v nastoleném trendu. Jsem pro co největ-
ší míru kofi nancování potřeb hasičů, pro 
pokračující spolupráci s Policií ČR. Jako 
předseda Komise pro bezpečnost jsem 
rád, že střední Čechy jsou i dle stati sti k 
místem, kde se žije bezpečněji. Podílíme 
se na rozdělení peněz z ministerstva 
vnitra a zajišťujeme tak nové programy 
cílené na krajské problémy v této oblasti . 

Na jednáních se nastoluje celá řada 
témat, týkající se od bakteriologické 
ochrany až po kyberneti ckou bezpečnost. 
Pravidelně se projednávají zprávy o vývoji 
kriminality i o ochraně a nápravě povod-
ňových škod. U povodní jsme se zaměřili 
na malé vodní toky a vodoteče, které 
jsou pravidelně zanedbávány, aby se čas 
od času nepříjemně projevily. Zde jsme 
ve spolupráci se životním prostředím ini-
ciovali jejich kontrolu a podání zprávy. Je 
to oblast, které se musí proti povodňová 
ochrana věnovat! Pokud jde o požární 
ochranu, dávejte si pozor, co si dáváte 
na střechy – sluneční panely na výrobu 
elektřiny na střechách mohou hezky 
zahořet a majiteli objektu nezbývá nic 
jiného než oči pro pláč. 

Na základě politi ckého rozhodnutí  se na 
přelomu prázdnin 2014 rozdělila uvedená 
komise na Komisi pro bezpečnost a Komisi 
pro integrovaný záchranný systém. Věřím, 
že to bude mít vliv na větší míru nastolo-
vání bezpečnostních témat pro jednání 
krajských orgánů. Předsedou Komise pro 
IZS se stal námi navržený plk. ing. Jan Ha-
drbolec, který vede HZS v Mladé Boleslavi. 
Jsme pro působení odborníků ve funkcích. 
Jsme pro fungující kraj pro občany. Uvítá-
me jakékoli náměty a připomínky k naší 
práci. Pořád je co zlepšovat.

Mgr. Zdeněk Milata,
předseda Komise pro bezpečnost

Činnost v této oblasti  je složitá a vždy 
nepopulární. Představy o úkolech 

a roli kontroly jednotlivých osob jsou 
různé. Výhodou je, že práci tohoto 
úseku určují zákony, nevýhodou je 
jejich dynamický vývoj a výsledky 
kontrolní činnosti významně 
ovlivňuje i společenské klima. 
V novém volebním období 
se nám například povedlo:

- organizačně a personál-
ně nově nastavit kontrolní 
činnost, stabilizovat kolekti v 
kontrolorů, zachovat jejich 
kvalifi kovanost, profe-
sionalitu a objekti vní 
pohled a zvýšit efekti -
vitu kontrolní činnosti ;

- prvně v historii 
Středočeského kraje 
sestavit roční jednotný 
plán kontrolní činnosti ;

- byla přijata směr-
nice řešící jednotný 
pohled na řešení nedostatků, jejíž snahou 
je vyloučit subjekti vní vlivy;

- interní audit ve svých zprávách 
popisuje realitu pravdivě, což potvrdila 
i zjištění vnějších kontrolních orgánů; 

- byla prohloubena kontrolní činnost 
v oblasti  poskytování dotací – evropských, 
vládních i dotací Středočeského kraje;

- kontrolní odbory se své poznatky 
snažily promítnout do aktualizace při-
bližně 30 směrnic, které řídí činnost 
Středočeského kraje a poskytovaly na 
základě svých zjištění metodickou pomoc 
kontrolovaným subjektům.

Řada úkolů nás ještě čeká. Započaté 
procesy je třeba zdokonalovat a zpřes-
ňovat. A co především?

Rozhodující kontrola se musí odehrávat 
ve fázi přípravy procesů, na počátku jejich 
realizací. Tento pohled odpovídá i znění 
zákonů. Klíčovou roli v této oblasti  musí 
sehrávat ti , co rozhodují. A to jsou jednot-
livé odbory kraje, příspěvkové organizace 
a další organizace, kde má Středočeský 
kraj rozhodující vliv. To vše za metodické 
pomoci kontrolních odborů kraje.

Společensky je nedoceněná oblast 
interního auditu. Interní audit musí na-
stavovat zrcadlo realizátorům rozhodnutí  
a dle jeho zjištění by měli pracovníci, kteří 

rozhodují, koordinovat svoji práci. 
V oblasti interního auditu je 

ve vládě připravován zákon, 
který posílí postavení in-
terního auditu, jeho ne-
závislost a samostatnost. 
Kontrolní činnost má být 
prováděna formou in-

terních auditů. Navrhuje 
se podřídit Interní audit do 

přímé kompetence hejtmana.
Bude třeba zpřesnit po-

stavení a řízení příspěv-
kových organizací.

Všichni víme, že pe-
něz není nikdy dosta-
tek. A tak jsem se při 
svém rozhodování řídil 
vždy klíčovým úkolem 
kontroly:

efektivností – využití veřejných pro-
středků, kterými se dosáhne nejvýše 
možného rozsahu kvality a přínosu 
plněných úkolů ve srovnání s objemem 
vynaložených prostředků na jejich 
plnění;

hospodárností – splnit úkoly s co 
nejnižším objemem vynaložených pro-
středků při zachování kvality a rozsahu 
plněných úkolů;

účelností – takové užití veřejných 
prostředků, které zajistí  opti mální míru 
dosažených cílů při plnění stanovených 
úkolů.

Tyto zásady jsem prosazoval i při roz-
hodování v Radě kraje, dozorčích radách, 
triparti tě... všude, kde jsem pracoval.

Představa, že rozsáhlou agendu kra-
je  jeho 650 úředníky a 287 subjekty, 
které kraj ovlivňuje a řídí, lze zkontrolovat 
a řídit omezeným počtem kontrolorů 
z jednoho místa, je mylná. Kontrola musí 
být systemati cká a musí ji provádět všich-
ni. Ti, co řídí  i ti , co rozhodují.

Ing. Pavel Jetenský,
náměstek hejtmana

Rok 2012 byl „zlomový“. Komunisti cká 
strana zabodovala v krajských volbách 

a díky voličům získala 19 mandátů, a tí m 
i možnost podílet se na vedení kraje. 
Získali jsme nejen čtyři posty členů rady, 
ale i pozice předsedů a místopředsedů 
výborů a komisí. I Finančního výboru. 
Dostala jsem důvěru. Byla to pro mě velká 
výzva. A také mnoho změn. Spousta nové 
práce. A tak jsem se do ní pusti la. S chutí  
a po selsku.

Práce Finančního výboru je vymezena 
zákonem o krajích, který mu dává za úkol 
kontrolu hospodaření s majetkem a fi -
nančními prostředky. Suchá litera zákona. 

Rozhodnutí m členů Finančního výboru 
vznikly pracovní skupiny. Pro oblast zdra-
votnictví, rozpočet, plánování investi c… 
Pracovní skupiny začaly hledat opti mální 
řešení problémů. A že jich není málo. 
Zadlužené nemocnice, napjatý rozpočet, 
zadluženost kraje… 

A začínají se rýsovat výsledky – systém 
plánování a evidence investi c dostává 
reálné obrysy, při prezentaci krajských 
nemocnic se objevily možnosti  úspor, při 
plánování rozpočtu se našly nové postupy 
„jak na to“. Neusínáme na vavřínech. 
Čeká nás ještě mnoho práce. Ale systém 

diskuse, výměny názorů a akceptace pod-
nětů od úředníků, kteří vše zpracovávají, 
se v pracovních skupinách vyplati l. 

Zuzana Nekovářová,
předsedkyně Finančního výboru kraje

*  *  *
Popřevratová rozhazovačnost, ne-

potrestaná nezákonnost i rozkrádání 
ve velkém, ukryté pod pláští kem 
privati zace, se projevilo v životě 
většiny z nás. Neschopnost, ne-
zřídka snaha postarat se o sebe 
a své nejbližší na úkor ostatních 
a za každou cenu i nejčastěj-
ší systém řízení nic neumějí-
cích pravicových stran nazvaný 
„pokus-omyl“ se nevyhnul ani 
v hospodaření krajů, krajských 
úřadů a jejich organizací. 

Co nebyly schopné 
řídit vlády, se přehodilo 
na kraje a obce. Zdra-
votnictví? Kraji, starej 
se! Doprava? Kraji, starej 
se! Sociální oblast? Kraji, 
starej se! Školství? Kraji, 
starej se! Kultura? Kraji, 
starej se! ... 

Komunističtí zastu-
pitelé byli vždy proti 
přehnanému zadlužování a vyžadovali 
průhlednost finančních toků i řádnou 
kontrolní činnost. Pravice se však bála 
odhalení nepořádku, a tak nás nepusti la 
ani do komisí, ani do výborů kraje. Ale již 
druhé období občané kraje pochopili, že 
s pravicí daleko nedojdou a komunisti čtí  
zastupitelé mohli konečně v kraji vykoná-
vat ústavou dané funkce. Jejich základním 
krédem byl boj proti  korupci a za průhled-
né hospodaření kraje. Proto jsme přivítali 
a podpořili zavedení nového informačně 
řídicího systému GINIS.

V té souvislosti  jsme položili několik 
otázek předsedkyni Finančního výboru 
kraje Zuzaně Nekovářové.

A tady jsou její odpovědi:
K čemu je dobré, že se tento systém ve 

Středočeském kraji zavedl?
Jedná se o komplexní systém plánování 

a kontroly fi nančních toků Středočeského 
kraje. A navíc u nás je systém nejkomplex-
nější a byl spuštěn najednou. Zahrnuje 
snad všechny dostupné moduly, a tím 
nabízí nepřeberné možnosti  využití .

Co vlastně umí?
Řekněte si, co chcete. Evidenci majetku, 

smluv, plánování a sledování rozpočtu, 
fakturaci… Prostě, na co si vzpomenete.

Komunisti čtí  zastupitelé si od něj slibují 
průhlednost fi nančních toků od shora dolů 
a naopak. Je na to systém připraven?

Zcela určitě je. Dnes už dohledáte každý 
krok fi nanční operace, včetně toho, kdo 

ji zpracoval. A co je pro mě ne-
smírně důležité – nezaplatí te 

žádnou fakturu, pokud není 
provázána se smlouvou či 
objednávkou.

Obecně je známé, že 
v hospodaření se objevují 
dva negati vní vlivy. Chyby, 
které dělá člověk svou ne-

znalostí  a snahy o korupci 
a trestnou činnost, které také 
dělá člověk. Pomůže GINIS 

i tyto nedostatky odstranit, 
ohlídat, odhalit? A jak?

Jak už jsem uvedla, určitě 
umí. Když udělá člověk 
chybu, systém ho nepus-
tí dál, k dalšímu kroku. 
Vše je přesně nastaveno 
a nedá se obejít. Systém 
má nastavenou vnitřní 
kontrolu. Prostě, já si 

myslím, že šidit se nedá. Víte, on každý krok 
provedený v systému lze dohledat tak, že 
víme KDO, KDY a CO přesně provedl.

Jak se zatím pracovníci krajského 
úřadu s novým systémem sžívají? V čem 
jsou největší problémy?

No vžijte se do role úředníka, který 
má zažitý nějaký systém. Jéje, nikomu 
se moc nechce přecházet ze starého na 
nové, a ještě k tomu, když vás to nutí 
dělat několik operací navíc. To prostě 
máme všichni v sobě. Ale myslím si, že ty 
„porodní bolesti “ jsou již za námi. A ještě 
jedna poznámka. Problém přestává být 
problémem, pokud se o něm mluví a řeší 
se. To je důležité!

Kdy nabude občan Středočeského kraje 
přesvědčení, že se s prostředky z jeho 
daní v kraji řádně hospodaří?

Ve chvíli, kdy bude od začátku do konce 
kolem každé investi ce, či jinak vynaložené 
koruny v kraji vidět, jak a na co byla pou-
žita. Informace vždy byly to nejdůležitější.

Za odpovědi poděkoval a hodně úspěchů 
se zaváděným systémem popřál    MiHav

Tak to vidím já - pořádek musí být...

potrestaná nezákonnost i rozkrádání 
ve velkém, ukryté pod pláští kem 
privati zace, se projevilo v životě 
většiny z nás. Neschopnost, ne-
zřídka snaha postarat se o sebe 
a své nejbližší na úkor ostatních 
a za každou cenu i nejčastěj-
ší systém řízení nic neumějí-
cích pravicových stran nazvaný 
„pokus-omyl“ se nevyhnul ani 
v hospodaření krajů, krajských 

ji zpracoval. A co je pro mě ne-
smírně důležité – nezaplatí te 

žádnou fakturu, pokud není 
provázána se smlouvou či 
objednávkou.

v hospodaření se objevují 
dva negati vní vlivy. Chyby, 
které dělá člověk svou ne-

znalostí  a snahy o korupci 
a trestnou činnost, které také 
dělá člověk. Pomůže GINIS 

i tyto nedostatky odstranit, 
ohlídat, odhalit? A jak?

Jak už jsem uvedla, určitě 
umí. Když udělá člověk 
chybu, systém ho nepus-
tí dál, k dalšímu kroku. 
Vše je přesně nastaveno 

Jedno splněné předsevzetíJedno splněné předsevzetí
Když 
mi byla 
před lety 
nabídnuta 
funkce čle-
na Výboru 
pro sociální 
věci, vytyčil 
jsem si jako 
prioritu do-
stavbu Do-
m o v a 
p r o 

seniory 
v  Uhl í ř-

ských Jano-
vicích. Tento 

„démon“ stra-
šil obyvatele obce 

a okolí dobrých patnáct let.
A nejenom je. 
Po zjištění situace, která nebyla ra-

dostná, jsem okamžitě tlačil na výbor 
i pracovníky odboru, aby na Janovice 
nezapomněli.

Do posledních krajských voleb jsem 
vstupoval s volebním programem, jehož 
součástí  byla „Dostavba…“.

Přes počáteční vlažný přístup sociální 
demokracie si nová koalice zastupitelstva 
vzala problém za svůj. Pracovníci Od-

boru pro sociální věci tak dostali 
dostavbu Janovic jako prioritu 

své práce. 
Přes všechny překážky 

(předělávání projektů, 
tlak ze strany EU, proble-
matické první výběrové 
řízení na zhotovitele 

apod.) se podařilo 
vše dotáhnout do 

úspěšného konce 
a v červenci loňské-

ho roku byla dostavba 
zahájena. Termín dokon-
čení - léto 2015. Můj cíl 
číslo jedna byl nakonec 
dosažen. V pátek 21. srpna 
došlo k oficiálnímu otevření 
zcela nového, moderního 
zařízení, poskytují-
cího kvalitní sociální 
služby pro seniory. 
Obyvatelé Uhlířských 
Janovic bydlící v okolí 
tohoto domova se 
mohou těšit na re-

konstruované silnice a chodníky, ná-
vštěvníci domova na nová parkoviště. 
Prvními klienty jsou obyvatelé Domova 
v Ratajích, který kraj opouští.

Dalším novým zařízením bude domov 
v Rakovníku. Kraj tak dostane možnost 
opustit některé nevyhovující prostory 
a nahradit je novými. Toto je jediná cesta 
jak zvýšit kvalitu služeb i kvalitu pracovní-
ho prostředí pro zaměstnance.

Mým přáním do dalších let je, aby prů-
běžně probíhala příprava a realizace dal-

ších nových zařízení, a to dlouhodobě 
a plánovaně. Všichni si musíme 

uvědomit, že naše společnost 
stárne a stoupá podíl seniorů. 
A tí m samozřejmě i seniorů 
potřebujících odbornou péči. 
Demografi cký vývoj hovoří 
jasně.

Bude velmi důležité, jak 
dokážeme čerpat a využít 
všechny dostupné prostřed-

ky a jak s nimi budeme 
společně nakládat.

Naše republika je 
v podstatě velmi boha-
tá a je třeba využít sílu 
státu, krajů, obcí a lidí 
správným směrem.

Václav Melša,
člen sociálního výboru

Za celý život 
člověk spotřebuje 
v průměru 50 tun 

potravin a 100 000 
litrů tekuti n. 

Stejně, jako 
jsou oti sky prstů 
jedinečné, se liší 

také každý 
oti sk  jazyka. 

Předseda Komise pro bezpečnost (uprostřed) 
při obhlídce škod po povodních

Zastupitelstvo schváli-
lo koncepci nakládání 

s majetkem kraje. Cílem je 
řádně hospodařit se svě-
řeným majetkem tak, aby 
majetek, který je pro některý 

odbor kraje majetkem zbyt-
ným, byl dál řádně využit 

jiným odborem či jím 
řízenou příspěvkovou 
organizací. Prioritou je 
zbytný majetek využít 
k vlastním potřebám 
kraje, v případě neupo-
třebitelnosti, majetek 
pronajmout, či v přípa-
dě nepotřebnosti  nebo 

předpokladu vynaložení velkých prostředků do jeho provozu, 
majetek prodat. Prodej neupotřebitelného majetku napo-

Nakládat hospodárně s majetkem kraje
může uspořádání a zjednodušení vlastnických vztahů i získání 
příjmů do rozpočtu Středočeského kraje. A to nejen prodejem, 
ale také úsporou provozních nákladů nevyužívaných objektů. 
K bezúplatným převodům, respekti ve darování majetku dochází 
pouze v odůvodněných případech veřejného zájmu, zejména 
ve prospěch obcí našeho kraje, případně veřejně prospěšných 
neziskových organizací. 

Majetek je rozdělen do tří skupin a koncepce upravuje zá-
kladní podmínky jeho prodeje, způsob podávání žádostí  o koupi 
nemovitostí  z majetku kraje, možnosti  podávání návrhů a při-
pomínek k záměrům prodejů i postup orgánů Středočeského 
kraje při přípravě a realizaci těchto prodejů. 

Záměr prodeje nemovitostí  z majetku Středočeského kraje 
schvaluje Rada kraje po projednání v Komisi pro majetek kraje. 

O samotném prodeji nemovitostí  z majetku Středočeského 
kraje rozhoduje Zastupitelstvo s ohledem na doporučení Rady 
Středočeského kraje a Komise pro majetek kraje.

Pavel Hubený,
radní Středočeského kraje

úseku určují zákony, nevýhodou je 
jejich dynamický vývoj a výsledky 
kontrolní činnosti významně 
ovlivňuje i společenské klima. 
V novém volebním období 
se nám například povedlo:

- organizačně a personál-
ně nově nastavit kontrolní 
činnost, stabilizovat kolekti v 
kontrolorů, zachovat jejich 

rozhodují, koordinovat svoji práci. 
V oblasti interního auditu je 

ve vládě připravován zákon, 
který posílí postavení in-
terního auditu, jeho ne-
závislost a samostatnost. 
Kontrolní činnost má být 
prováděna formou in-

terních auditů. Navrhuje 
se podřídit Interní audit do 

přímé kompetence hejtmana.
Bude třeba zpřesnit po-
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Křížovka s tajenkou - vyhrajte knihu

Pomůcka:
ANIS, PSA

LEAST,
SUPRA

iniciály
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Soukupa
název zn.

astatu
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korálový
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část
celku
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Využili jsme návštěvy jednoho z  nej-
úspěšnějších a nejoblíbenějších 

fi lmových režisérů v našem kraji, Zdeňka 
Trošky, a zeptali jsme se ho:

Patříte mezi nejpopulárnější fi lmové 
režiséry a autory. Není u nás snad člo-
víčka, který by některý z vašich fi lmů 
neviděl. Jste znám i jako velice dobrý 
vypravěč. Přesto se vám tak nějak nej-
vyšší vyznamenání za uměleckou tvorbu 
vyhýbají. Nemůže to být msta za Vaše 
občanské postoje a názory?

Víte, největším oceněním mé práce je 
právě to, že ji lidi znají, mají ji rádi a těší 
se jí. Žádný diplom, žádná soška nemůže 
nikdy nahradit spokojenost diváků, kteří 
vám na potkání děkují za radost, kterou 
jim dáváte. V dnešní nelaskavé době je 
každé i sebemenší pohlazení po duši 
velkým darem, který jeden druhému 
můžeme dát. A o závisti  a podrazech, 
typicky české a dávnověké vlastnosti , 
není ani třeba mluvit, vidíme to denně 
kolem sebe. Jistě, byl jsem „potrestán“ 
za své veřejné vystoupení proti  umístění 
amerického radaru v Brdech, označen 
za kontroverzního režiséra a příslušné 
„sankce“ se vzápětí  dostavily - pro Troš-
ku prostě nebyly peníze na jeho fi lmy. 
Naštěstí  se vždy najdou lidi, kteří fandí 
mé práci a rádi vypomohou. Nesnáším 
lež, podrazy, machinace všeho druhu, 
byl jsem vychován k pravdomluvnosti  
a spravedlnosti, a to se samozřejmě 
dneska nenosí.

Středočeští  obyvatelé vás v souvis-
losti s Brdským vojenským újezdem 
uznávají jako spolubojovníka proti 
americkým i jiným zahraničním základ-
nám na našem území. Trvá toto vaše 
přesvědčení i v souvislosti  s občanskou 
válkou na Ukrajině? Jaký je váš názor na 
snahu postavit co nejblíže kolem Ruska 
základny vojsk NATO?

Nejsem zastáncem žádného násilí, 
jsem přesvědčen, že mnohé lze v klidu 
vyřídit diplomati ckou cestou. Pokud v ní 
ovšem nejsou skryty jiné zájmy, o kte-
rých obyčejný člověk nemá ani potuchy. 
Nejhorší jsou ty nadnárodní, vláda moci 
a peněz, bezohlednosti  a arogance vyso-
ké politi ky, kdy všechno je úplně jinak. 
Amerika je daleko, za oceánem, ale 
Rusko máme za humny. Proto bych vše 
zvažoval především zdravým selským ro-
zumem, na který se v posledních letech 
rádo zapomíná - prostě nedráždit hada 

bosou nohou. Stejně si myslím, jaképak 
zbrojení - stačí vypnout elektřinu, plyn 
a ropu - a je po válce.

Pocházíte z jižních Čech a všeobecně 
je známo, že obyvatelé jižní Moravy 
a jižních Čech jsou více věřící. Jaký je 
váš názor na téměř 150miliardový 
dar státu církvím, když 
více jak 80 procent 
obyvatel s tí m ne-
souhlasí? Nebylo by 
lepší věnovat tyto 
prostředky do vědy 
a školství, či právě 
do sportu a kultu-
ry?

K tomuto tématu 
jsem se už několi-
krát vyjádřil. Je to 
přímo nestoudný 
skandál nemající 
obdoby. Přesně, jak 
jsem zmínil výše - 
vysoká politi ka, boj 
o mamon a moc, 
který Církev svatá 
prováděla a provádí 
odjakživa. Stačí se 
podívat na církevní 
dějiny - nepřetržitý 
boj o moc a maje-
tek ve jménu Boha 
a Krista, nic jiného. 
Jedna věc je víra 
- a tu si neseme 
v sobě - a žádného 
prostředníka s Bo-
hem nepotřebuje-
me; jiná věc je církev 
a náboženství vůbec; 
to jsou organizace, fi r-
my, chcete-li a ty jsou 
o lidech a lidé jsou 
prostě lidé, chybující 
a hříšní, jak stojí v Bibli. Co mě nejvíc 
slušně řečeno rozladilo je to, s jakou 
neuvěřitelnou rychlostí  bylo najednou 
vše nalezeno, spočítáno, přiděleno 
(MENE TEKEL UFARSIN), snad do týdne 
se zázračně vědělo, co všechno církvi 
patří, jakou to má hodnotu atd. Dal jsem 
si tu práci a dlouhou dobu jsem studoval 
právě tyto záležitosti  a jedním slušným 

slovem - je mi z toho špatně. Nemluvě 
o tom, jak se tyto prakti ky Církve zásad-
ně rozcházejí s učením Evangelií, to je ta 
největší ostuda a farizejství.

Po posledních volbách do krajů se 
v mnoha krajích ve funkcích kraj-
ských radních objevili komunisté. 
Mnohde (jako ve Středočeském kraji) 
mají na starosti právě oblast kultury. 
Všeobecně je známo, že téměř na 
vše chybí finanční prostředky, ale 
s kulturou dnes téměř nikdo vlastně 
ani nepočítá. Myslíte si, že se mají 

Prvních sto čtenářů, kteří zašlou správně vyluštěnou tajenku křížovky z naší Třešničky na adresu: Klub zastupitelů KSČM Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5,
obdrží zdarma zajímavou knihu z nakladatelství OREGO (www.orego.cz)

občané obávat komunistů v tako-
vých funkcích?

Obávat se je třeba neseriózních, bez-
charakterních a bezohledných lidí, kteří se 
cpou do nejrůznějších funkcí jen pro vlast-
ní bene. A ti  se najdou vždycky a všude 
a pod jakoukoliv barvou či vlajkou. Znám 

lidi, kteří jsou například 
popeláři, zedníci, pro-
davačky a dal bych za 
ně ruku do ohně, znám 
mnoho lidí s několika 
vysokoškolskými diplo-
my a jsou to bezcha-
rakterní grázlové par 
excellence. Důležité 
je z moci svého místa 
neškodit, nemstít se, 
nevyřizovat si osobní 
účty, ale dbát na napl-
nění úkolu, který mi byl 
svěřen, pomáhat. Ale 
jak se říká - příležitost 
dělá zloděje a malá 
domů, což vidíme dnes 
a denně kolem sebe. 
Proto bych nerozlišoval 
lidi podle barvy strany 
a pleti, ale podle vý-
sledků jejich práce, 
charakteru, chování 
a jednání s okolím.

Na nejednom levi-
covém (i komunisti c-
kém) míti nku zazněly 
hlasy navrhující vaši 
kandidaturu třeba do 
Senátu Parlamentu 

ČR. Myslíte si, že se 
necháte v budoucnu pře-
mluvit k takové službě 
lidu?

Ne, nikdy! Do politi ky 
nikdy. Myslím, že svou 

prací posloužím lidem víc než marným vy-
sedáváním v Senátu. Kdyby bylo na mně, 
dal bych všem poslancům a politi kům 
normální průměrnou mzdu s tí m, že jejich 
práce je vlastně čestné ocenění službě 
vlasti . A to byste koukali, kolik by jich tam 
zbylo, čest nečest. Snad jen uklízečky...

Náš občasník „Třešničku“ dostane za 
pár dnů do rukou přes sto ti síc rodin 

Středočeského kraje. Kraje největšího, 
téměř nejlidnatějšího, s velkou kaž-
dodenní pracovní migrací, nejrozsáh-
lejšími dopravními sítěmi, kulturními 
památkami, ale také s poměrně nejnižší 
nezaměstnaností. A přesto se mnozí 
uzavírají do sebe za své betonové ploty. 
Proč dřív lidé spolu více komunikovali, 
než dnes?

Začala s tí m kdysi televize, ta oddělila 
člověka od davu, uzavřela ho do pohodlí 
domova a smazala tak potřebu základní 
lidské a vstřícné komunikace. A násled-
ně všechna ta úžasná technika, která 
dílo osamění dovršuje. Děti i dospělí 
od rána do noci vysedávají u počítačů, 
tabletů, domácích kin a všech možných 
a nemožných her, chytrých mobilů, ale 
osobní kontakt slábne. V mnoha rodi-
nách má snad každý člen rodiny ve svém 
pokoji televizi či počítač, nemají čas a ani 
zájem společně povečeřet, popovídat si 
o prožitém dni, o radostech i starostech, 
které je potkaly. Raději se svěří neosobní 
technice, která jim zprostředkuje kontakt 
s tí m někým jiným tam někde jinde, který 
se jim zdá být větším kámošem a příte-
lem než rodina.

Naši krajští  i obecní zastupitelé se 
budou zpovídat z toho, co se jim v práci 
pro občany podařilo a co ne. Souhlasil 
byste se Senekou, že „u života nezáleží 
na jeho délce, ale na jeho provedení“? 
Co byste občanům našeho kraje před 
krajskými volbami a volbami do třeti ny 
volebních obvodů Senátu PČR vzkázal?

Že Seneca měl velikou pravdu. Život 
je neuvěřitelně krátký, ale i tak dopřává 
tolik času a možností  ho naplnit tvořivou 
a smysluplnou činností , radostí  z vyko-
nané práce, z blízkosti  dobrých a milých 
lidí. Neměli bychom se dál nechávat 
„zotročovat“ lidmi, jejichž morální kredit 
je diskutabilní a na svěřenou práci prostě 
nestačí. Mít otevřené oči, vidět má dáti  
- dal a umět formulovat svůj názor a stát 
si za ním. Čtvrt století od revoluce je 
dost dlouhá doba, abychom si uvědomili 
všechny úspěchy a prohry nejrůznějších 
stran i jejich představitelů a podle toho 
zvážit, komu dát svůj hlas. Nenechat se 
ovlivnit mediálním nátlakem, věřit sobě 
a svým očím a zkušenostem.

Za odpovědi poděkoval a hodně úspěš-
né další Babovřesky popřál

Ing. Zdeněk ŠTEFEK,
radní Středočeského kraje

Ve skanzenu v Přerově nad Labem se ocitli návštěvníci ve 
světě pohádek na akci „Skanzen v pohádkách Zdeňka Trošky“, 

který zde natáčel i pohádky „Z pekla štěstí“, a „Čertovu nevěstu“. 
Na snímku ředitel skanzenu, Zdeněk Troška a radní Zdeněk Štefek.

Nejhorší jsou... vláda moci a peněz
Rozhovor se Zdeňkem Troškou
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