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Budoucnost kraje je
věcí všech jeho občanů
Vážení spoluobčané,
náš Středočeský kraj je svou rozlohou 10.929 km , počtem
1 144 obcí a 1 348 840 obyvatel největším krajem České republiky. To přirozeně nese značné požadavky na kvalitní zabezpečení každodenních potřeb občanů, kteří zde žijí. Skutečnost, že
uprostřed kraje leží hlavní město Praha, sice přináší určité výhody
v dostupnosti služeb, ale na druhou stranu to klade nemalé nároky
na infrastrukturu a vybavenost obcí, dopravní obslužnost i dostupnost lékařské péče. Dodnes se kraj například potýká s nešťastnou
privatizací lukrativních zdravotnických zařízení.
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Komunistická strana Čech Moravy i její zastupitelé si jsou těchto
složitostí vědomi a vždy měli na zřeteli především zajištění kvalitního života všech
obyvatel kraje. Příklad jízdného zdarma na cesty doškol a pro seniory od 65 let po
celém kraji z dílny KSČM to jen potvrzuje. Několikrát jsme se v minulosti úspěšně
postavili proti rušení železničních tratí a omezování dopravní obslužnosti. Železnice musí v našem dopravně přetíženém kraji sehrát zásadní roli páteře veřejné
hromadné dopravy. Stavby Všejanské spojky, dopravního uzlu v Lysé nad Labem,
Mladé Boleslavi mají kvůli liknavé vládní politice zpoždění, ale dík trvalému tlaku
komunistické strany jsou dnes již alespoň na začátku své realizace. Zasazujeme
se o kvalitní zabezpečení starší generace a rozšiřování kapacit jak sociálních služeb, tak samotných domovů pro seniory. Po nesmyslné a nekoncepční liberalizaci
železniční dopravy zazněl od KSČM také požadavek na jednu jízdenku uznávanou
u všech dopravců. Ta bude zavedena od listopadu letošního roku. Konečně i na
integraci dopravy v kraji do PID mají nemalou zásluhu naši zastupitelé.

Stranou naší politiky rozhodně nezůstávají mladí lidé a mladé rodiny. Chceme
pokračovat v rekonstrukcích, rozšiřování i výstavbě nových základních a mateřských škol a řešit tak akutní nedostatek kapacit zejména v prstenci přípražských
okresů, ale nejen tam. Zcela zásadní je pro nás rozvoj středního učňovského školství a technických oborů. Určitě budeme podporovat obce, které usilují o budování nových bytů, případně umožňují výstavbu rodinných domků.
Dnes je módní hovořit o životním prostředí jako základní prioritě a zejména
o nebezpečí sucha. Nestačí ale jen hovořit. Řešení přitom není tak složité. Především je třeba zabránit neustálému úbytku zemědělského půdního fondu, podpořit
výstavbu malých vodních děl, rybníků a zachování mokřadů. Voda je pro KSČM
zásadní otázkou. A přispět může každý z nás. Každý žijeme v nějaké obci či městě. Nebuďme lhostejní a vyvíjejme tlak i na svá obecní zastupitelstva, aby se tím
zodpovědně zabývala.
Vážení spoluobčané, KSČM vždy stála na straně velké většiny z vás. Nedávala
líbivé, plané a populistické sliby. To, co slíbila, se snažila splnit a v řadě případů
uspěla. Hlas pro KSČM v krajských a senátních volbách rozhodně není hlasem
marným.
JUDr. Stanislav GROSPIČ, poslanec, předseda Středočeského krajského výboru KSČM

Spo lečn ě z kriz e
Mým dlouhodobým osobním krédem je „Za důstojný a bezpečný život,“ protože si myslím, že poctivý člověk, který
chce pracovat a chce mít rodinu, by měl mít zajištěny důstojné podmínky pro život svůj i svých blízkých. Praktické
naplňování kréda vidím v konkrétní politice KSČM. A to i v bodech, se kterými jdeme do krajských podzimních voleb.
Sami jistě víte, jak náročný může být třeba plnohodnotný víkend. Když dětem chcete nabídnout poznávání hrou, kulturu, sport, zábavu ve vybraném místě našeho kraje, nestačí vám často jen stovky korun, ale utratíte i řádově více.
A to je pro většinu rodin už znatelný výdaj, natož pro rodiny neúplné či pro nízkopříjmové skupiny, mezi které lze
počítat i značnou část seniorů.
Sami jistě víte, pokud nemáte zrovna štěstí, jak je obtížné mít blízko bydliště nejen svou práci, ale i třeba potřebného
doktora, jak těžko se cestuje za nutnými službami do větších měst. Nebo jak těžko se sjednávají sociální služby pro
Vaše blízké.
Přiblížit „kraj“ více lidem, zlepšit místní, časovou, ale i finanční dostupnost služeb, to je součástí našeho dlouhodobého úsilí.
Za klíčový považujeme další rozvoj zdravotnických a sociálních služeb. A to zejména v našich krajských zařízeních,
i když budeme muset řešit situaci také tam, kde potřebnou péči v plném rozsahu neposkytují kdysi za vítězného pokřiku ODS zprivatizovaná zařízení, nebo kde všemocný trh zlikvidoval dětskou či zubní pohotovost.
Mimo dalšího prohlubování již integrované dopravy se budeme zaměřovat i na zkapacitnění přetížených úseků, zvýšení kvality cestování, zachování a další rozvoj systému slev v dopravě s cílem zvýhodnit více i skupiny a rodiny. Mezi koncepční příspěvky k zlepšení
stavu krajem spravovaných silnic nepochybně patří mimo systému udržitelnosti oprav silnic i náš zásadní požadavek přesunu tranzitní nákladní
dopravy na železnici.
Rozšíříme pomoc zejména malým obcím. Nejen dotacemi na chybějící infrastrukturu - od škol, školek přes kanalizaci po knihovny - ale i prostředky
na tolik potřebné služby, ať již se jedná o obchod, poštu nebo ordinaci lékaře či pohotovost.
Nosným tématem je stále i voda, sucho, zemědělská a lesní půda. S tím souvisí podpora domácí zemědělské produkce, potravinové soběstačnosti
i třeba výkupů vodárenských akcií, abychom zajistili klíčovou kontrolu našich strategických surovin a zisky z nich neodtékaly do ciziny. Tunelování
našeho národního bohatství, privatizace zisků a socializace ztrát jsme si užili již skutečně dost.
Unikátním způsobem podpoříme i bytovou výstavbu v obcích a městech. Navíc získáme byty pro policisty, zdravotníky, učitele a další potřebné
profese. A to je jen zlomek z našeho programu.
Každopádně je uhájení a zlepšování podmínek pro důstojný život Středočechů v následujícím „poCovidovém“ období náš hlavní úkol. Máme obrovské štěstí, že je na co navázat. To hlavní bohatství máme totiž v lidech, kteří v kraji žijí. To hlavní, na čem můžeme stavět, jste Vy. Půjdete do toho
s námi?
Ing. Zdeněk ŠTEFEK, předseda klubu zastupitelů KSČM, vedoucí kandidát pro volby do zastupitelstva kraje
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Start
pod bájnou
horou Blaník
Oficiální start kampaně KSČM pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje proběhl 4. července
na tradičním Setkání pod Blaníkem. Hodnotili jsme,
čeho jsme dosáhli v končícím volebním období,
představovali programové priority pro období další.
V nich nechybí řešení zdravotní péče tam, kde to po
privatizaci Ódéeskou nefunguje, ani podpora malých
obcí, a to nejen jejich infrastruktury, ale i důležitých
služeb. A nechybí ani unikátní systém podpory bytové
výstavby s vyhrazenými byty pro učitele, policisty či
zdravotníky. Samozřejmostí zůstává rozvoj integrované dopravy a středočeského jízdného nebo důsledná
obhajoba zemědělské a lesní půdy a návratu k potravinové soběstačnosti.
Náš program se dařilo plnit i v tomto volebním období, a to zejména díky podpoře menšinové vlády ANO
a ČSSD, covidové krizi navzdory. A právě po odeznění této krize se opět ozývají hlasy pro zrušení námi
prosazených slev jízdného pro studenty a seniory
i pro zdražení jízdného. O tom by mohl vyprávět předseda Výboru pro dopravu Ivan Cinka, ale to by bylo na
opravdu dlouhé povídání.
Náš kraj korona krizi zvládl velmi dobře – nedošlo
k žádnému úmrtí seniorů v domech sociálních služeb,
nenakazil se žádný ze zdravotníků v první linii. V tom
byli zajedno předseda Komise pro bezpečnost a IZS
Zdeněk Milata a člen Výboru pro sociální věci Václav
Melša. A lídr kandidátky a předseda současného
klubu zastupitelů Zdeněk Štefek? Ten už má jasno.
KSČM pouze neslibuje, ale KSČM své sliby také plní.

Vážně nevážně ve stínu koronaviru
Prosba České psychiatrické společnosti:
Přátelé, to, že v karanténě mluvíte se svými zvířátky, rostlinami nebo vybavením domácnosti, je normální. Kvůli tomu volat nemusíte.
Odbornou pomoc vyhledejte, až když vám začnou odpovídat.
Děkujeme. Vaši přetížení psychiatři.
Navrhl jsem ženě, že bychom si na chvíli mohli sundat roušky. Bohužel jsem pak zjistil, že už týden bydlím se sousedkou.
Hra pouze pro opravdové chlapy!
Zapněte TV, program ČT24. Pohodlně se usaďte. Postavte na stůl láhev skotské či rumu.
A když uslyšíte z TV slovo „koronavirus“, vypijte frťana na ex.
(Rekord drží Václav Hudeček z Čáslavi s 57 minutami, než upadl do bezvědomí.)
Doma se vůbec nenudím. Ze strouhanky jsem si znovu sestavil rohlíky.
Pozor! Nemůžete věřit všemu, co nám vláda říká. Řekli, že při nákupu potravin v obchodě stačí rouška a rukavice.
Dnes jsem tak šel a ostatní měli i košili a kalhoty.
V dnešní nelehké době jezte hodně česneku. Koronavirus to sice nezabije, ale nikdo ve vašem
okolí nebude mít problém s odstupem dvou metrů.
Jednou budu vyprávět vnoučatům, jak jsme v době nano, 3D a 5G šili doma roušky z kapesníků…
Včera jsem byl díky zavřené hospodě doma a povídal si s manželkou. Docela fajn ženská s dobrými názory.
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SOUČASNÍ ZASTUPITELÉ SKLÁDAJÍ ÚČTY
Zvyšujeme přitažlivost veřejné dopravy
Dnes se mluví hlavně o stavu krajských silnic. Ano, naše „dvojky“ a „trojky“ jsou na mnoha místech
v žalostném stavu, ale faktem je, že v posledních dvou letech se do nich také rekordně investovalo. Kraji se totiž
v tomto směru opravdu daří čerpat evropské peníze. Rekonstrukce 57 mostů jen za minulý rok hovoří za vše.
Osobně ale stále za nejdůležitější směr našeho snažení považuji zkvalitňování veřejné hromadné dopravy. Už proto,
že odlehčuje nesmyslně přetíženým silnicím a celému životnímu prostředí. Sám jsem na kraji odmítl služební auto,
na které mám v souvislosti s funkcí uvolněného předsedy výboru nárok. Do práce i na jednání jezdím veřejnými dopravními prostředky. Nebylo to populistické gesto, vyplývalo to z návyku i zkušeností. Na jednání tak chodím včas, na rozdíl
od těch, co uváznou v zácpách…
V té souvislosti mám radost, že se nám podařilo prosadit tzv. Středočeské jízdné, tedy cestování zdarma pro žáky, učně
a studenty do škol a po celém kraji pak pro seniory od 65 let. Nepovažujeme to ale za poslední krok v tomto směru. Rádi
bychom v příštím volebním období podpořili rodiny s dětmi a zájmové kolektivy a zavedli pro ně skupinovou jízdenku,
kterou zatím mají ve svých vlacích jen České dráhy.
Ještě víc než prosazených slev si ale cením společné integrace dopravy s Prahou, jíž jsme iniciovali před osmi lety a která je těsně před
dokončením. Vlastně měla být kompletní již v září, ale vstoupil do toho koronavirus, celý proces značně zpomalil, a tak nám úkol zaintegrovat poslední tři oblasti - Mladoboleslavsko, Sedlecko a Sedlčansko a nakonec Vlašimsko - zůstane ještě do začátku příštího roku. Jistě,
integrace nebyla vždy bez problémů, řada chyb například v linkotvorbě se průběžně napravuje, ale rozhodně posunula veřejnou hromadnou dopravu na kvalitativně vyšší úroveň. Splňuje mj. to, co jsme si vytýčili – jednu jízdenku pro cesty po celém kraji včetně Prahy.
A kam dále napřít síly? To, co bychom potřebovali snad nejvíc, je podstatně zlepšit železniční infrastrukturu jako páteř hromadné dopravy,
včetně obnovy vozového parku. Urychlit zkapacitňování tratí, pokračovat v budovní terminálů, odstavných parkovišť P+R a B+R, nových
zastávek ad. Kraj samozřejmě železnici nespravuje jako silnice 2. a 3. třídy, ale může tlačit na ministerstvo dopravy a Správu železnic a řadu
věcí, například odstavná parkoviště, spolufinancovat nebo financovat sám.
Mgr. Ivan CINKA, zastupitel, předseda Výboru pro dopravu

Potřebné investice do zdravotnických zařízení
Středočeský kraj je zřizovatelem pěti Oblastních nemocnic, akciových společností – Benešov, Kladno, Kolín, Mladá Boleslav a Příbram. Pěti příspěvkových organizací – DC Kladno, Kolín, Milovice, Strančice a ZZS Středočeského kraje. Za hlavní úspěch považuji, že se povedlo dovést hospodářské výsledky všech našich zdravotnických zařízení do kladných čísel,
ačkoliv se některé nemocnice několik let s hospodařením potýkaly. V roce 2015 byl celkový hospodářský výsledek našich
nemocnic -155 164 000 Kč a v roce 2019 již +113 175 000 Kč. Začátkem letošního roku nás překvapil koronavirus a hospodaření nemocnic se přirozeně podstatně mění, náklady stoupají a příjmy klesají. Ministerstvo a náš kraj se sice snaží pomoci
a nahradit související vyšší náklady, ale zda to vše bude stačit, teprve poznáme.
Všechna naše zdravotnická zařízení nezapomínají na investice, na zlepšování podmínek jak pro klienty, tak pro zaměstnance, a to včetně zvyšování mezd. V roce 2019 každá naše nemocnice obdržela krajskou dotaci ve výši 1 600 000 Kč
na stabilizační příplatek pro zaměstnance a 17.000.000 Kč na opravu, údržbu a obnovu DHM. I přes stabilizační příplatky,
náborové příplatky a další benefity, však přetrvává nedostatek zdravotnického personálu, jak lékařů, tak středního zdravotnického, tedy sester. Lidé jsou fyzicky i psychicky přetíženi a odcházejí pracovat jinam, např. do zahraničí nebo z našeho
kraje do sousední Prahy, často i do jiného oboru. Ve Středočeském kraji máme na tisíc obyvatel 2,8 lékaře, 0,5 stomatologa
a 5,2 všeobecné sestry. V Praze jsou na tisíc obyvatel čtyři lékaři, 0,7 stomatologa a 7,5 všeobecné sestry.
Za všechna zařízení uvedu několik velmi vhodných investic. Nemocnice R +S Benešov - rozšíření nemocniční lékárny, rekonstrukce interny,
dětského oddělení, výstavba rehabilitačního centra atd. ON Kladno – rekonstrukce patologie, příprava rekonstrukce C2. ON Kolín- rekonstrukce a zateplení budov v nemocnici Kutná Hora, odd. Paliativní péče, rekonstrukce pavilonu O v Kolíně. Klaudiánova nemocnice M. Boleslav - výstavba parkovacího domu, rekonstrukce pavilonu 4, urgentní příjem. ON Příbram – rekonstrukce porodního oddělení, rekonstrukce
prostor pro dětskou skupinu, rekonstrukce LDN. U příspěvkových organizací považuji za velmi dobrou a přínosnou rekonstrukci bývalé dětské léčebny Chocerady a přestěhování DC Strančice do těchto prostor. Nesmíme ani zapomínat na investiční akce ZZS Středočeského kraje,
a to opravy a údržby a rozšiřování výjezdních stanic a obměny sanitních vozů.
Jiřina FIALOVÁ, zastupitelka, členka Výboru pro zdravotnictví

Základem mravenčí práce ve výborech
Pro zastupitele za KSČM byla a je příznačná vysoká, ve většině případů stoprocentní účast na jednáních výborů, komisí
a samozřejmě samotného zastupitelstva. V tomto ohledu je na místě poděkovat členům komisí a výborů, kteří nejsou zastupitelé, ale své úkoly plnili se stejnou zodpovědností. Téměř všechny matriály, které schvaluje zastupitelstvo, jsou totiž
projednávány v příslušných komisích a výborech, a proto je práce v nich velmi důležitá. Členové zde dostávají informace
o projednávaných bodech, jsou jim zodpovídány dotazy, a to jak ze strany pracovníků příslušného odboru, tak ze strany
radních pro danou oblast.
V tomto volebním období jsem byl členem Finančního výboru, kde se mnohdy vedly bouřlivé diskuse, ale ve skutečně zásadních a důležitých otázkách docházelo ke shodě. Jsem přesvědčený, že jsme v oblasti financí naše politické priority dodrželi.
Působil jsem v tomto volebním období také ve Výboru pro životní prostředí a zemědělství, kde práce člena spočívá především v činnosti v pracovní skupině, která dává stanoviska k plánovaným investičním záměrům ve Středočeském kraji.
Aktivně jsme pracovali také v hodnotících komisích, kde byly posuzovány stovky žádostí, hlavně malých obcí o dotace –
většinou na vodohospodářskou infrastrukturu. Pro příští volební období bude nutné tuto oblast výrazně posílit, protože žádosti jsou v součtu
každoročně násobkem rozpočtovaných financí.
Jako pozitivní skutečnost v oblasti životního prostředí vidím to, že dlouhodobá snaha nás, členů výboru za KSČM, bránit dalším záborům
zemědělské půdy, začíná mít výsledky a ostatní kolegové – zastupitelé si uvědomují, jak nesmyslně se v posledních desetiletích náš krásný
kraj ničí.
Ing. Josef DOVOLIL, zastupitel, člen Výboru pro životní prostředí a zemědělství, člen Finančního výboru
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SOUČASNÍ ZASTUPITELÉ SKLÁDAJÍ ÚČTY
Koncepčnost optimalizace školské soustavy
Činnost zastupitelů spočívá zejména v práci ve výborech zastupitelstva a komisích rady kraje. Já jsem v končícím
volebním období působil ve Výboru pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost. Na pravidelných zasedáních tohoto
výboru se projednává především celá řada různorodých otázek z oblasti provozu a řízení škol a školských zařízení
zřizovaných Středočeským krajem. Zejména se však v posledních dvou letech často na jednáních výboru diskutovala
otázka optimalizace Středočeské školské soustavy. Tuto optimalizaci plně podporujeme, avšak musí být prováděna
na základě jasné koncepce.
Považuji za úspěch, že se díky Klubu zastupitelů za KSČM podařilo zabránit neobratnému pokusu o „zeštíhlení“
Středočeské školské soustavy právě bez splnění této podmínky. Díky naší iniciativě nedošlo k zrušení Střední odborné školy v Českém Brodě - Liblicích a k sloučení Čelákovického gymnázia s gymnáziem Brandýským či jeho zrušení. Oběma školám tak byla dána příležitost obhájit ve školním roce 2019/2020 své místo mezi středními školami
našeho kraje.
Právě přípravě a hlavně koncepčním konkrétním krokům v rámci potřebné optimalizace sítě škol ve Středočeském
kraji bude proto muset klub KSČM i v příštím volebním období věnovat maximální pozornost.
Ing. Zbyněk COUFAL, zastupitel, člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, člen Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch

Odpovědnost za majetek kraje
Celý život pracuji ve státní správě a samosprávě. Jsem zastupitel Středočeského kraje od jeho vzniku v roce 2000
a starosta obce Hudlice páté volební období. Toto spojení je časově velice náročné, ale umožňuje přenášet problémy
zejména malých obcí k řešení na úrovní kraje a aktivně v jejich zájmu i vystupovat.
Na kraji jsem se nejprve zabýval sociální oblastí, protože jsem v ní dlouhodobě pracoval. Jako soudní znalec jsem
následně převzal úkoly v oblasti majetku. Na tomto úseku jsem byl jako jediný z našeho klubu, ještě za hejtmana
Bendla (ODS) delegován do majetkové skupiny při Radě kraje, dále jsem vykonával funkci neuvolněného předsedy
majetkové komise, později pak uvolněného radního pro majetek a v současné době jsem uvolněný předseda komise
pro majetek kraje. Ve všech funkcích jak v obci, tak zejména na kraji, jsem vždy obhajoval především výhodnost
majetkových změn pro kraj, což ne vždy nacházelo pochopení u ostatních opozičních, ale i u některých koaličních
zastupitelů.
Důsledným uplatňováním těchto zásad se pro kraj a jeho občany podařilo výhodným prodejem zbytného majetku
i úplatným nabytím pozemků pod silnicemi Středočeského kraje převážně za refundovanou cenu od Ministerstva
financí ČR získat desítky milionů korun. Takto získané finanční prostředky pak bylo možné využít v jiných oblastech pro potřeby kraje.
V případě opětovného zvolení do Zastupitelstva Středočeského kraje bych znovu usiloval o zapojení do činnosti v oblasti majetku
a nadále s ohledem na vědomosti a dlouholeté zkušenosti obhajoval hospodárné nakládání s jeho majetkem ve prospěch občanů kraje
a jeho dalšího rozvoje.
Pavel HUBENÝ, zastupitel, předseda Komise pro majetek

Úctu a podporu pro hasiče
Podpora naší strany vždy směřovala a bude směřovat vůči všem pozitivním iniciativám občanů. Jednou z nejvýznamnějších dobrovolných aktivit je činnost na poli požární ochrany.
Po celé toto volební období náš kraj dofinancovával vládní program ze svých prostředků a tím zajišťoval podporu
hasičům zejména v menších obcích a městech. Mimo to jsme vždy našli peníze navíc pro podporu určitého úseku
v oblasti požární ochrany dle doporučení Hasičského záchranného sboru ČR.
Protože jsem měl tu čest se účastnit různých slavnostních akcí při příležitosti například dokončení rekonstrukce
hasičáren nebo převzetí nové techniky, viděl jsem na vlastní oči hrdost hasičů i nadšení v očích dětí.
Proto je naším dalším krokem v podpoře hasičů návrh na odpočet z daní těch, kteří zasahují při vlastních výjezdech
či akcích dle pokynu operačního střediska. Když mohou mít podobnou podporu dárci krve nebo členové odborů, proč
ne hasiči, kteří nasazují své vlastní životy, zdraví a mimo to věnují svůj volný čas pro ostatní?
Podobně jako v případě zapojení prostředků od pojišťoven, které jsme iniciovali, věřím, že tuto naši legislativní
iniciativu si osvojí i kraj a její naplnění pomůže dalšímu rozvoji hasičiny.
Děkuji vám všem, hasiči, hasičky i hasičský potěre, za vše, co pro nás děláte!
Mgr. Zdeněk MILATA, zastupitel, předseda Komise pro bezpečnost a Integrovaný záchranný systém

Plníme priority
KSČM
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SOUČASNÍ ZASTUPITELÉ SKLÁDAJÍ ÚČTY
Pomoc všem, co ji potřebují
V letech 2016 – 2020 došlo v kraji k výraznému zvýšení kvality sociálních služeb. Během tohoto období byla optimalizována síť služeb a byli do ní zařazeni ti poskytovatelé, které kraj a občané potřebují. Díky státní i krajské politice
již není práce v sociálních službách tou nejhůře odměňovanou, i když o dostatečnosti se stále ještě hovořit nedá.
Kraj přijal taková opatření, aby se žádný z poskytovatelů nedostal do výrazných finančních problémů (kontrola,
rychlá finanční výpomoc). Zastupitelstvo schválilo nový Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který udává
směr do dalších let. Cílem je poskytovat služby kvalitně a efektivně.
V našem programu byl bod výstavba nových domovů pro seniory. V Žižicích jsme dobudovali a zřídili nový domov
pro seniory (DS) a v Luštěnicích došlo k nákupu již fungujícího zařízení. Ve fázi projektů a přípravy jsou rozšíření
DS Jenštejn, rekonstrukce DS Luštěnice, revitalizace DS Vidim a v plánu je také výstavba nového DS v katastru Lysá
nad Labem (Milovice). Na tyto akce je kraj připraven uvolnit cca 300 milionů korun.
Významnou součástí činnosti Výboru pro sociální věci je fungování Humanitárního fondu. Ten přispívá žadatelům
například na nákup nových zařízení, obměnu vozového parku, na programy pro zlepšení kvality života klientů aj.
A co v budoucnu? Určitě musíme zvyšovat objem a kvalitu terénní péče. Poskytnout klientům v jejich domovech stejný komfort, jakého se jim dostane v domovech pro seniory, nebo v domovech se zvláštním režimem. Je nutné, aby pracovníci disponovali kvalitními
prostředky a mohli klientům poskytnout kdykoli a kdekoli jen to nejlepší.
Obdivuji všechny ženy i muže, kteří spojili svůj život se sociálními službami. A chtěl bych jim touto cestou poděkovat za naplňování
jejich poslání.
Václav MELŠA, zastupitel, člen Výboru pro sociální věci, člen Výboru pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a výzkum

Pro všestranný rozvoj kultury
S naším aktivním přispěním se v posledním období podařilo nejen navýšit prostředky do kultury, ale vytvořit i nový
dotační program pro obnovu památek určených ke společenskému využití. Příspěvkové organizace mohou počítat
také s prostředky na obnovu majetku, více využívají i dotační tituly Ministerstva kultury ČR. Pozitivně hodnotím
i Koncepci sbírkotvorné činnosti našich institucí, aktualizaci podpory regionálních funkcí knihoven včetně zajištění
dodatečných financí i další rozvoj krajské podpory divadel. Naplněním jedné naší priority je i fungující koncepce
podpory významných akcí. Po bouřlivých letech došlo také ke stabilizaci Středočeské centrály cestovního ruchu,
obtížně pokračuje dotváření sítě destinačních managementů, pozvolna probíhá výstavba a podpora cykloturistiky
a vodní turistiky. Dotační tituly směřují mimo podpory destinačních managementů i do turistických informačních
center, druhým rokem je podporována také doprovodná turistická infrastruktura (vývaziště, mola, karavanpointy
atd.).
V dalším období bychom rádi postoupili i v prohlubování spolupráce se školstvím, např. přes ekvivalent programu
Kultura pro školy, který by každoročně na vytipované a dle vzdělávacích plánů související programy muzeí, galerií,
památníků a dalších institucí školám poskytoval prostředky na dopravu a vstupné.
Po ukončení mapování kulturní infrastruktury, kreativních průmyslů a obecně kultury v kraji se musí aktualizovat také podmínky
dotačních titulů. Naši podporu mají jak kulturní domy, knihovny, klubovny, tak třeba i zkušebny. Svůj rozvoj si zaslouží i koncepce
podpory významných akcí i programy podpory dostupnosti turistických cílů pro dané skupiny občanů (rodiny s dětmi, senioři atd.)
např. přes senior a family karty.
Prostor by se měl otevřít i pro investiční akce. Nejen ty rozběhlé, které začaly již za mého působení na pozici radního (jako depozitář kladenské knihovny, expozice Stopami věků v Roztokách u Prahy, depozitář Muzea Českého krasu), ale i ty připravované.
Na postupné dokončování čeká třeba skanzen v Kouřimi, dostavbu potřebuje Rabasova galerie, samostatnými potřebnými projekty
jsou centrální depozitáře.
Ing. Zdeněk ŠTEFEK, předseda klubu zastupitelů KSČM, předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch
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Plnění
programových podmínek
podpory „krajské vlády“
ANO a ČSSD
1.

Žákovské jízdné (jízdné zdarma pro dojíždění do škol) – SPLNĚNO S BONUSEM

2.

Zásadní NE privatizaci, vyvádění a outsourcingu veřejných služeb (např. v nemocnicích) - SPLNĚNO

3.

Garance minimálně současné kvality a rozsahu zdravotní, sociální péče (včetně výstavby jednoho dalšího domova
seniorů) a dalších služeb (včetně kulturních) a rozsahu dopravní obslužnosti včetně železniční - SPLNĚNO

Od 1. září 2018 funguje pro žáky a studenty a pro seniory 65+ tzv. Středočeské jízdné. Kvůli pravidlům ministerstva dopravy se proplácejí časové jízdenky zpětně. Cílové skupiny tedy mohou v kraji jezdit zdarma.

K žádné privatizaci nebo vyvádění veřejných služeb nedošlo, naopak je tendence hledat úspory a mít všechny procesy pod kontrolou.
Po analýze možností vznikla šestá akciová společnost ve zdravotnictví, která má za cíl hledat úspory, hromadně soutěžit společné
zakázky a nemocnice více řídit a kontrolovat. Kraj se pustil i do obnovy bývalých ziskových provozů, které byly za vlády ODS zprivatizovány (např. LDN v Kladně). K privatizaci zisků a socializaci ztrát tedy nedochází.

Podařilo se zabránit bezbřehému slučování, rušení a omezování škol – konkrétně sloučení škol v Kunicích a v Jílovém nebo rušení/
slučování dvou škol (gymnázia Čelákovice a SOŠ Liblice). V kultuře byla vystavena stopka slučování Rabasovy galerie s Muzeem
T. G. M. V oblasti dopravy se v rámci postupující integrace rozšiřuje i dopravní obslužnost. Kraj koupil dům v Žižicích, kde zřídil Domov
seniorů, navyšuje i dále kapacity sociálních služeb. Všechny služby se tedy dále rozvíjejí, a to i v těžkém období po koronavirové krizi,
která znamená i pro kraj výpadek příjmů v řádu miliardy korun.

4.

Zaměření fondů kraje na základní občanskou vybavenost, v prvé řadě na kanalizace
a vodovody u malých obcí - SPLNĚNO

V průběhu let byly do občanské vybavenosti, zejména do vodovodů a kanalizací, ale i do infrastruktury škol a školek a do dalšího
vybavení obcí odsouhlaseny stamiliony korun. Na vodovody a kanalizace byly poskytnuty i prostředky v rámci Infrastrukturního fondu.
Pracuje se na propojování vodohospodářských soustav. Aktivní je též dotační titul, který umožňuje malým obcím půjčit si na spolufinancování, i titul, který umožňuje přípravu projektů pro další období.

5.

Podílení se na dotvoření sítě služeben Policie ČR, které zejména v malých obcích
a okolo Prahy chybí (obdoba sítě ZZS) – PLNÍ SE

Snaha přímo podpořit nové služebny narazila na nedostatek policistů. Rozšířena byla ale podpora kontaktních míst policie, tzv. „POL
POINT“. Ve spolupráci s vybranými obcemi byla posílena síť bezobslužných a částečně obslužných míst, jejichž prostřednictvím mohou občané podávat oznámení a bezpečně, nerušeně a bez bariér komunikovat s policií. V rámci každoroční podpory složek IZS byla
policii poskytnuta i mobilní stanoviště na kontrolu přetížených nákladních vozidel. Část prostředků byla použita na pilotní projekt
„Využití fotogrammetrie pro dokumentaci místa dopravní nehody“, jehož cílem je významně zkrátit dobu zpracování dopravních nehod,
čímž dojde ke zlepšení plynulosti dopravy na silnicích kraje a výraznému omezení kolon.

6.

Sjednocení podpory významných akcí z hlediska cestovního ruchu s kulturními akcemi a vytvoření koncepce
podpory významných kulturních a turistických aktivit v kraji s pravidelnou finanční podporou - SPLNĚNO

Seznam akcí byl schválen Radou kraje, obsahuje nejen festivaly vážné hudby, ale i třeba festivaly jazzové, country či folklorní, divadlo,
pantomimu, literaturu, historické slavnosti. Výběr těch největších, které jsou podpořeny, schválilo zastupitelstvo. Koncepční podpora
významných akcí je tak realizována již několikátým rokem.

7.

Zavedení programu energetických úspor pro příspěvkové organizace s každoročním
vyhrazením prostředků na financování/kofinancování - SPLNĚNO

Koncepční řešení energetických úspor aktuálně spočívá ve velkých projektech financovaných z budoucích
úspor (metodou EPC, týká se desítek objektů) a v samostatných zateplovacích programech. Podařilo se
doplnit o program malých energetických úspor, který je určený pro zbylé organizace a lze z něho získat
prostředky na projekty s návratností do pěti let a limitem dvou milionů korun. Středočeský kraj udělal i další
krok směrem k energetické pasportizaci a energetickému managementu.
-6-

Plníme priority
KSČM

KANDIDÁTI KSČM DO KRAJSKÉHO
ZASTUPITELSTVA SE PŘEDSTAVUJÍ
Mgr. Jindřich HAVELKA, DiS. (46)
Řidič záchranář, Trhové Dušníky

Po celé volební období jsem členem krajského Výboru pro zdravotnictví a členem Dozorčí rady oblastní nemocnice Příbram. Práce v těchto orgánech byla pro mne novou zkušeností, snažil jsem se o to, aby byla přínosem.
Své politické ostruhy jsem sbíral i na poli komunální politiky, jako zastupitel obce. Ale asi nejzásadnější skutečností je
fakt, že jsem dlouholetý zaměstnanec příspěvkové organizace kraje, kterou je Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje. Tato organizace má celokrajskou působnost a její záběr spočívá nejen v oblasti zdravotnické, ale i v oblastech
sociálně zdravotních.
U záchranky pracuji na výjezdové službě a zastávám pozici krajského kontrolora provozu. Díky tomu jsem stále v pohybu
po celém kraji, a tak mohu citlivě vnímat problematiku, která se dotýká asi každého z nás, tedy dostupnost zdravotnické
péče.
Informace, které takto mohu přenést na půdu kraje, jsou přímo z terénu a jsou tak nezkreslené systémem, kterým musí
projít, než se dostanou k odpovědnému úředníkovi, nebo k projednání zastupitelstvem.
Proto bych se v případě zvolení chtěl zapojit v oblasti zdravotnictví a sociální práce. Tyto dvě oblasti spolu velice úzce souvisí,
demografický vývoj společnosti je neúprosný, a tak je rozhodně namístě věnovat se jejich rozvoji. Že máme co napravovat i po
současném vedení kraje, zaznívá neustále. Tento názor, alespoň co se týká poskytovatelů zdravotnických služeb, naprosto
sdílím. Současné vedení kraje, vyhlásilo nulovou podporu v oblasti provozních dotací pro své oblastní nemocnice a tento
trend dodrželo i u záchranné služby. Výsledkem je, že mnozí naši zaměstnanci přecházejí za lepším platem do jiných zdravotnických služeb a noví potencionální pracovníci se k nám rozhodně nehrnou. To mne jako dlouholetého zaměstnance záchranné služby velice mrzí a je to rozhodně jedna
z věcí, na jejichž řešení bych se chtěl zaměřit.
Uvědomuji si, že úkol, který jsem si vytyčil, není jednoduchý, ale v mém naturelu není jenom sedět a nadávat na situaci. Hodlám věnovat svou energii, sílu, vzdělání
a zkušenosti změně.

Ing. Martin ŠKORPÍK (58)
Stavební projektant, Kolín

Mám poměrně rozsáhlé politické aktivity. Od roku 1990 jsem členem Zastupitelstva města Kolín, zkušenosti jsem získával i jako člen a předseda kontrolního výboru městského zastupitelstva, člen sportovní komise Rady města Kolín,
ale i v rámci kraje jako člen Výboru pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a výzkum Středočeského kraje a člen Dozorčí
rady Oblastní nemocnice Kolín. Současně působím jako místopředseda OV KSČM Kolín.
Mezi mé hlavní záliby patří sport, aktivně hraji hokej, malou kopanou, věnuji se sjezdovému lyžování.
Pokud budu zvolen do zastupitelstva kraje, zasadil bych se o to, aby za čtyři roky mandátu zastupitele byly všechny silnice
a silničky v majetku kraje v takovém stavu, že by si lidé mohli říci: „No konečně“.
Chtěl bych, aby se dokončily všechny investice v oblastních nemocnicích a nemocnice měly dostatek prostředků na rychle
se vyvíjející technologie ve zdravotnictví.
Ideální by bylo, kdybychom všichni, co bychom rozhodovali, začali také uvažovat o nových moderních způsobech dopravní
infrastruktury jak meziměstské, příměstské, tak i městské, založených na jiných principech, než jsou ty současné kolové,
nebo kolejové.

JUDr. Ing. Aleš POKORNÝ (39)
Ředitel pekáren, Rakovník

Jsem ženatý, mám dva syny - devět a pět let. Mým koníčkem je rodina. Každou volnou chvíli se věnuji synům. Hodně
sportujeme - jezdíme na výlety na kolech, oba synové dobře běhají, tak se často účastníme běžeckých závodů. V zimě se
zase věnujeme lyžování a bruslení.
Stručně a jasně mé vize:
1) dostupnost bydlení pro mladé rodiny
2) zajištění kvalitních sociálních služeb pro starší generaci
3) spravedlivé odměňování žen a mužů za stejnou práci
4) podpoření projektů na zadržování vody
5) prosazení odpovědnosti samospráv za nekompetentní rozhodování a pochybení
6) dodržování transparentnosti výběrových řízení i těch, které nesplňují limity
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KANDIDÁTI KSČM DO KRAJSKÉHO
ZASTUPITELSTVA SE PŘEDSTAVUJÍ
Bc. Jiří URBAN (50)

Ministerský rada, Vrbčany
Narodil jsem se a žiji v okrese Kolín. Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu v Kolíně, obor strojírenská technologie. Po ukončení vojenské služby jsem nastoupil do policejního služebního poměru. Kariéru jsem začínal jako hlídkový
policista. Po nabytí zkušeností jsem poté vykonával funkci staršího inspektora s územní a objektovou odpovědností.
Už od střední školy jsem měl zájem o výpočetní techniku a moje kariéra u policie pokračovala v pozici správce datových
sítí. V rámci této činnosti jsem zodpovídal za technický chod policejních útvarů na obvodě Prahy 10 včetně výdeje pasů,
občanských a zbrojních průkazů. Následně jsem byl správcem datových sítí v Úřadě pro zahraniční styky a informace.
Svou kariéru u bezpečnostních složek jsem ukončil po 21 letech a začal jsem pracovat na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako správce datových sítí. Pak jsem v rámci ministerstva přijal nabídku pracovat na bezpečnostním
odboru v oblasti krizového řízení a zajištění objektové bezpečnosti, kde jsem až do dnešních dnů.
Jsem člen zastupitelstva obce Vrbčany, kde pracuji na pozici předsedy kontrolního výboru. Převážnou část volného času
věnuji přestavbě rodinného domu. Jsem členem Sboru dobrovolných hasičů Vrbčany, ve kterém pracuji ve výboru. Tato
činnost zabere také mnoho volného času. Dále jsem členem rybářského svazu, a pokud mi zbyde nějaký volný čas, rád
si zajdu i na ryby. Mezi moje záliby stále patří výpočetní technika a v poslední době zejména výroba masných výrobků
a pečiva.
Proč kandiduji? Především nesnáším rozkrádání veřejných prostředků, kterého bylo od devadesátých let až moc, a proto bych chtěl prosazovat zejména ty projekty, které budou sloužit široké veřejnosti a ne pro vytváření soukromých zisků.

MVDr. Luboš KUDRNA (59)
Veterinární lékař, Hostivice

Pracuji jako úřední veterinární lékař. V komunální politice jsem se pohyboval od roku 1994 na úrovních zastupitele,
radního, člena kontrolního výboru či školské rady, takže lze říci, že veřejná a státní správa je mi docela blízká. K tomu
se po vzniku krajů přidalo dvanáctileté působení v Zastupitelstvu Středočeského kraje, a to i jako předsedy zahraniční
komise, člena výboru ROP, komise životního prostředí a kulturní komise, takže lze s nadsázkou říci, že v případě zvolení
to bude návrat pachatele na místo činu.
Věnoval jsem se životnímu prostředí, kultuře, zejména živé kultuře a spolupráci kraje s partnerskými regiony v zahraničí. Dosáhli jsme například navázání přátelské spolupráce s italským regionem Marche.
Podle aktuálních možností, které se budou odvíjet od výsledků voleb, bych v těchto oblastech mohl dál pokračovat.
Život ve Středočeském kraji se odvíjí kontinuálně a provozních úkolů k zajištění chodu kraje je stále dost. Kupříkladu
životní prostředí bude stále živé téma - posuzování EIA, opatření k hospodárnému nakládání s vodními zdroji a naopak
prevence povodňových situací. Jsou to činnosti konsenzuální, kde nevítězí politika, ale většinová podpora rozumnému
a účelnému řešení.
Mými koníčky je kromě zahrádky opera a balet, kde je to v nadsázce podobné - krásná představení vzniknou jen při
perfektní spolupráci umělců, sólistů, orchestru a uměleckého zázemí. Pak vznikne dílo krásné i po 150 letech.

Ladislava ŠIMKOVÁ (35)

OSVČ v oblasti sociálních služeb, Kladno
V posledních dnech se mě lidé často ptají: „Proč zrovna KSČM?“ Odpověď je pro mě jednoduchá, i když pro mnohé
stále nepochopitelná. Motivace pro vstup do strany byla jasná. Má rodina, ať už z otcovy strany či matčiny, byla vždy
levicového smýšlení. Dědeček z otcovy strany byl velitelem Lidových milicí, z matčiny zase podnikovým ředitelem
textilek Perla v Ústí nad Orlicí. Oba moji rodiče byli státními zaměstnanci.
V devadesátých letech mé dětství provázelo jejich vyprávění o době před rokem 1989. Ve škole jsem ale slyšela pravý
opak. Dnes se ve školách propaguje skrytý antikomunismus a děti, jejichž kritické myšlení se doposud nevyvinulo,
ani nedostanou prostor pro porovnávání pro a proti. S takovými si povídám nejraději, neboť komunikace s nimi mi
umožňuje vidět, jak je člověk dobou ovlivňován, i to, že historie je psaná vítězi, a že každý si ji upravuje podle toho, jak
se mu to hodí.
Proto jsem také v roce 2013 začala spolupracovat s historiky a zajímat se o fakta minulá i současná. Studium historie
a vnímání života kolem mě utvrdily v tom, že levicové myšlenky, cíle a ideály jsou stavěné pro lidi, rodiny, vzdělanost.
I proto kandiduji do středočeského zastupitelstva. Nemohu se dívat na to, jak mnozí slušní, skromní a pracovití lidé
kolem mě trpí bezmocí. Senioři v ústavech jsou bráni jako zdroje příjmů, nikoliv jako naši prarodiče, kteří nás celým
životem provázeli a učili žít.
V politice se pohybuji sedm let a vím, že prosadit změnu je velmi složité. Těch, kteří nechtějí pracovat, ale jen brát,
je mnoho, a vůbec není snadné vytvářet nové hodnoty. Je-li člověk sám, moc nezmůže. Společnými silami toho ale můžeme zvládnout mnohem víc. V krajském
zastupitelstvu chci být Vaším hlasem, který bude volat po spravedlivém jednání a slušném zacházení s těmi, kteří to potřebují.
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KANDIDÁTI KSČM DO KRAJSKÉHO
ZASTUPITELSTVA SE PŘEDSTAVUJÍ
Martin KRAJDL (40)
Elektrotechnik, Roztoky

Pracuji ve společnosti Česká voda jako provozní elektrotechnik čerpacích stanic odpadních vod. Pracovně jezdím
po Praze a Středočeském kraji a vidím potřebu nových komunikací i opravu těch stávajících. Trápí mě zábory kvalitní
zemědělské půdy, ale i nedostatek mladých řemeslníků.
Z krajské politiky mám již své zkušenosti. Nabyl jsem je zejména jako krajský zastupitel v letech 2012 – 2016, kdy
jsem se podílel na řešení problematiky učňovských oborů a také sítě kulturních institucí ve Středočeském kraji.
V tomto období jsem se také v rámci Výboru pro životní prostředí a zemědělství věnoval řešení odpadového hospodářství
a posuzování vlivu firem na životní prostředí.
Nyní spolupracuji ve Výboru pro dopravu zejména na integraci hromadné dopravy a zlepšování stavu komunikací v kraji
s Ivanem Cinkou, který mi kladl na srdce, abych „odhodil svou vrozenou skromnost a nezapřel, že jsem snad jediným
členem výboru, který dosud neměl žádnou absenci“.
V příštím volebním období, pokud budu zvolen, bych se rád dál věnoval problematikám školství, kultury nebo dopravy.
Mým koníčkem jsou informační technologie a elektronika, bollywoodský film a tanec a také plavání

Mgr. Lenka LABUDOVÁ (54)

Vrchní sestra pečovatelské služby, Březnice
Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu v Příbrami. Po škole jsem pracovala několik let ve Fakultní nemocnici
Královské Vinohrady jako zdravotní setra na Klinice popáleninové medicíny, konkrétně na Jednotce intenzivní péče.
Od roku 1992 pracuji v Pečovatelské službě Březnice jako vedoucí a sociální pracovník. K této práci jsem si rozšířila
vzdělání o specializaci v oboru geriatrie v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně
a v roce 2018 jsem ukončila studium na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a získala
titul Magistr.
Jsem vdaná, mám dva syny a největší radost mi dělají vnoučata. Mezi mé záliby patří zejména práce na zahradě,
naši dva psi, ráda si přečtu nějakou knihu nebo časopis o našich a světových dějinách nebo o významných malířích.
Ve volném čase luštím křížovky, v televizi sleduji vědomostní soutěže, navštěvuji divadlo.
V případě mého zvolení do zastupitelstva bych se ráda nadále věnovala sociální oblasti. Mojí prioritou je především
pomoc seniorům, motivací je hlavně mé zaměstnání a zkušenosti získané z práce se staršími spoluobčany. Mým cílem
je zajistit dostatečnou péči o seniory, zejména v malých obcích, což znamená rozvoj terénních služeb tam, kde nejsou
dostupné. Je to velký problém, protože v současnosti dostupnost těchto služeb chybí právě v malých obcích. Kvůli
tomu zůstává mnoho seniorů bez pomoci nebo jsou nuceni opustit své domovy a jít do nějakého pobytového zařízení,
i když s pomocí terénních sociálních služeb by mohli péči o sebe zvládat doma ve svém přirozeném prostředí.

Ing. David KVÁČ (39)

Elektrotechnik, Lysá nad Labem
Pocházím z Lysé nad Labem z okresu Nymburk, kde jsem byl jedno funkční období členem městského zastupitelstva.
Působil jsem v komisi pro sport a turistický ruch a také v kontrolním výboru. Nyní pracuji ve finančním výboru města.
Jsem také předsedou Městské rady KSČM v Lysé nad Labem, místopředsedou výkonného výboru OV KSČM Nymburk
a již pátým rokem členem Ústředního výboru KSČM.
Mezi mé koníčky patří sport všeho druhu, četba knih, cestování, šachy nebo třeba houbaření.
Pokud budu zvolen do Zastupitelstva Středočeského kraje, chtěl bych se věnovat vodním zdrojům a jejich ochraně.
Bohužel, dnes je mnoho z nich v rukou zahraničních vlastníků, města a obce mají minimální vliv na hospodaření
s vodou a navíc dochází k odlivu zisku do zahraničí. Důležitá je i ochrana vodních zdrojů před znečištěním. Často
například dochází k přílišnému použití chemie v zemědělství, a to negativně ovlivňuje kvalitu vody.
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KANDIDÁTI KSČM DO KRAJSKÉHO
ZASTUPITELSTVA SE PŘEDSTAVUJÍ
Ing. Jiří REICHEL (56)
Středoškolský učitel, Vrdy

Absolvoval jsem gymnázium, na Vysoké škole strojní a elektrotechnické byl ze mě vytvořen IT inženýr a ve středním věku
jsem ještě získal několik důležitých papírů během doplňkového pedagogického studia. Letos jsem oslavil 56 let a slibuji,
že se v nejbližším období na žádnou další školu nechystám.
Z prvního manželství mám dva syny, oba ve věku mezi 25 a 30 lety, takže už jsou to celkem velcí hoši. Druhé manželství mě
potkalo před několika dny - hned, jak to covid dovolil, viz. Přiložené foto. Jsem ten vpravo.
Po škole jsem několik let pracoval jako programátor, ale v průběhu času jsem „přičichl“ k učitelskému povolání a až na několik
IT hodin týdně zabrala veškerý můj pracovní čas matematika, která patří od útlého dětství k mým největším láskám. Dokážu
tím dost lézt na nervy.
Záliby a koníčky mám podobné jako ostatní mladí lidé v mém věku - cokoli od hraní na kytaru po mazání vlastních bolavých
zad a kloubů. A samozřejmě matematika.
Moje politické cíle a záměry jsou celkem prosté. Chci, aby naše vlast, umožňovala bohatý, košatý a bezpečný život především
vlastnímu obyvatelstvu, to znamená těm, kteří tuto vlast budují nebo budovali a chtějí ji v co nejlepším stavu předat vlastním
dětem. Dále je mým cílem, aby byl český a moravský národ na svou vlast hrdý. A tato vize je reálná, už jsme v minulosti dokázali velké věci. A jako většinu národa (ačkoli si to lidé často nechtějí přiznat) mě zajímá sociální spravedlnost a úcta k historii.
Tyto obecné plány jsou samozřejmě celým organizmem dílčích úkolů, jako je například poslední dobou tolik diskutovaný
návrat vody českým provozovatelům, udržení veškerých strategických surovin v českém vlastnictví, abychom nemuseli
odevzdávat „desátek“ do zahraničí a podobně.
Mně, jako středoškolskému učiteli, je pochopitelně nejbližším oborem české školství. Přes svůj šedinami prokvetlý věk
v politice teprve začínám, a proto se chci v první řadě zaměřit na téma, které po odborné stránce velmi dobře znám, a vzhledem k tomu, že často navštěvuji i jiné školy
v regionu, vím, kde nás „bota tlačí“. Otázek k řešení a nápravě je celá řada. Namátkou uvedu inkluzi, systém maturit, podpora odborného školství, místa v mateřských
školách a další. Dílčí úkol, jehož řešení budu prosazovat nejdříve, je úprava maturitních zkoušek tak, aby maturita z matematiky nebyla „zabiják“. Nemám v úmyslu snižovat
úroveň, ale změnit zaměření na odbornou stránku. Delší povídání, ale velmi živě si to dovedu představit i navrhnout.
Pokud chcete vědět více, najdete mě na Facebooku pod nickem Jirka Re Čech.

RNDr. Ladislav PEŠKA (62)

Podnikatel v oblasti cestovního ruchu, Slaný
Téměř celý život se zaobírám sportem - profesně, ve volném čase i v práci pro kraj. Zkušenost z práce středočeského
zastupitele již mám, dlouhodobě také pracuji v komisi kraje pro sport. Dál se ale raději vyjádřím obrazem.
Na setkání s voli jsem připraven,
nejen v politice
(Nepál)

Rád poznávám nové lidi
(kmen Himbů, Namibie)
Jsem přirozený vůdce
(Nepál)

Alena GROSPIČOVÁ (63)

Operátorka výroby, Mladá Boleslav
Ve Středočeském kraji žije více jak 200 000 seniorů a seniorek. Málokdo má ucelenou představu, co všechno pro ně
kraj dělá nebo může dělat. Zřizuje domovy seniorů, postupně buduje nové a modernizuje ty stávající. Proplácel i úhradu
regulačních poplatků. Zrušením poplatků v nemocnicích i u lékaře poslanci KSČM splnili jeden z bodů našeho volebního programu. Kraj také zajišťuje poradenské služby, např. základní sociální poradnu pro osoby se zdravotním postižením, půjčovnu pomůcek, nebo poradnu, která se zaměřuje na právní pomoc seniorům. V rámci této služby vám poradí
a pomohou v neodkladných případech, jako je náhlé zhoršení zdravotního stavu. Většinou se jedná o telefonickou linku,
kterou provozuje nemocnice nebo zařízení sociálních služeb. Pokud nechcete bydlet v domu s pečovatelskou službou
a hodláte zůstat doma, pak poskytuje služby osobních asistentů, kteří vás doprovodí k lékaři, nebo pečovatelek, které
jsou ochotny pomoci například i s úklidem. Kraj také zajišťuje denní pobyt v domovech pro seniory. Disponuje i 200 místy pro pacienty s Alzheimerovou chorobou. Přispívá z různých fondů na kulturní a sportovní aktivity seniorů a seniorek,
ať už jde o sportovní vybavení nebo bezplatný vstupy do památek a muzeí kraje. A to je stále jen část služeb, jež kraj
pro občany zajišťuje. Budeme usilovat o to, aby se rozsah těchto služeb nezmenšil a naopak se rozvíjel.
Čím se ještě budeme rozhodně zabývat? Některé oblasti kraje se potýkají s nedostatkem vody a zvolení zastupitelé
za KSČM budou určitě prosazovat řadu způsobů zadržení vody v krajině.
A o co bychom neměli přijít? Volba zastupitelů za KSČM je zárukou, že se nezruší bezplatné jízdné pro žáky, studenty a seniory
v dopravě Středočeského kraje nebo výhody v oblasti zdravotnictví. A nezapomeneme na občany ani v době pandemie.
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ZASTUPITELSTVA SE PŘEDSTAVUJÍ
Michal BUDLOVSKÝ (53)
Stavební technik, Benešov

Celý život pracuji ve stavebnictví. V současné době zajišťuji technický chod několika tisíc bytů ve správě bytového
družstva. Přestože jsem založením tak trochu pecivál, nejraději kutím na zahrádce, sjezdil jsem kus světa a všude se
zajímal o problematiku bydlení.
Bydlení se u nás v současné době stává zejména ve větších městech luxusem. Ceny nájmů vzrostly v posledních letech
o desítky procent. Mzdy se sice v tomto období také zvedaly, ale ne tak rychle. Zájem o nájemní bydlení přesto roste,
protože o vlastním si řada lidí už může nechat jen zdát.
Z pohledu své profese jasně vidím, jak naléhavě se ukazuje potřeba začít stavět obecní a městské, popřípadě družstevní byty, protože právě to je skutečně účinný nástroj, jak si veřejný sektor může hlídat cenu a kvalitu bydlení.
Mým přáním je vytvořit systém legislativní a finanční podpory obecní výstavby nájemních bytů, která by měla vedle
výstavby družstevních bytů být jedním z pilířů zvyšování dostupnosti bydlení. Určitě budu proto v kraji prosazovat
zřízení speciálního fondu na spolufinancování výstavby městských a obecních bytů.

Stanislav HEJDUK (64)

Technik – provozní, Kralupy nad Vltavou
Začátek letošního roku ukázal na mnoho témat, které je nutno řešit, počínaje ochrannými pomůckami a konče potravinovou soběstačností. Já se ovšem v případě zvolení do krajského zastupitelstva chci zaměřit především na oblast
nakládání s odpady.
Každý člověk, každá rodina vyprodukuje za svůj život ohromné množství odpadu, které z větší části zahrabáváme
do země. Protože po roce 1989 vládnoucí garnitury prodaly většinu skládek zahraničním společnostem, stal se
z odpadového hospodářství výnosný obchod. Náklady měst a obcí za svoz a likvidaci odpadů dosahují neuvěřitelných
částek, které mizí za hranicemi.
Nebylo by tedy lepší mít svozové firmy ve vlastnictví kraje a měst a řešit likvidaci odpadů pomocí moderních technologií a využívat je materiálově anebo alespoň energeticky? V poslední době se začíná i u nás hovořit o malých jednotkách
na zpracování některých plastů. Jenomže to jsou investice, které zahraniční firmy nebudou chtít vynaložit.
Současně začíná být velkým problémem takzvaný objemný odpad, zejména nábytek a sedací soupravy. Obchodní
řetězce prodávají sice cenově dostupný nábytek, ale takříkajíc na jedno použití. Po pár letech je na vyhození.
Co s ním? V nejlepším případě jej odvezeme do sběrných dvorů. Nevím o nikom v našem kraji, kdo by tento nepoužitelný odpad ekologicky zpracovával. Proč nejsou výrobci povinni tento nábytek zpětně odebírat, stejně jako například
elektrospotřebiče.
Podobná situace je s pneumatikami, i když tam určitá možnost již existuje, ale bohužel se netýká měst a obcí.
Budu proto prosazovat odpovědnější nakládání s odpady s cílem snižovat jak ekologickou zátěž, tak i ekonomické náklady spojené s jejich zpracováním.

Petra Chaloupková (45)
Celní deklarantka, Hudlice

Pracuji jako celní deklarantka. Již třetí volební období jsem byla zvolena do Zastupitelstva obce Hudlice, jsem členkou
Rady obce a předsedkyní Finančního výboru. Dále pracuji ve Finančním výboru Zastupitelstva Středočeského kraje.
Pokud bych měla shrnout uplynulé období jako členka Finančního výboru Zastupitelstva Středočeského kraje, tak ho
hodnotím hlavně jako obrovskou zkušenost, získala jsem zde spoustu informací a jsem za to vděčná.
V případě, že bych měla možnost pokračovat v započaté práci i v novém volebním období, bylo by mým cílem zasloužit
se o efektivní hospodaření, jak obce, tak i kraje, podporovat rozvoj kraje, kulturní aktivity, sportovní oddíly a kluby,
kvalitní vzdělání a zdravotní péči.
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Celá kandidátka KSČM pro volby
do Zastupitelstva Středočeského kraje
pořadí

jméno a příjmení

věk

1.

Ing. Zdeněk Štefek

45

2.

Mgr. Ivan Cinka

63

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ladislava Šimková
Mgr. Jindřich Havelka, DiS.
Václav Melša
Pavel Hubený
MVDr. Luboš Kudrna
Ing. Zbyněk Coufal

35
46
51
66
59
66

9.

Mgr. Zdeněk Milata

40

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ing. Josef Dovolil
Stanislav Hejduk
Bc. Jiří Urban
Martin Krajdl
JUDr. Ing. Aleš Pokorný
Ing. Jiří Reichel
Mgr. Lenka Labudová
Alena Grospičová
Ing. David Kváč

63
64
50
40
39
56
54
63
39

19.

Jiřina Fialová

70

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Petra Chaloupková
RNDr. Ladislav Peška
Michal Budlovský
Ing. Martin Škorpík
Ing. Pavel Posolda
Mgr. Ing. Tereza Čechová Humpolcová, Ph.D.
Lukáš Juna
Patrik Švarc
Aleš Haluska
Karel Brich
Pavel Mařík
Kateřina Pavlíková
Lenka Křížová
Mgr. Marie Hrošová, CSc.
Zdeněk Levý
Marie Krejčová
Ing. Jan Bukáček
Aleš Sekera
Stanislav Burgr
Bc. Rudolf Carvan
Filip Korec
Pavel Klátil
Tomáš Tomsa
Bohumil Franta
Petr Kvíz
Luboš Kreibich
Bc. Josef Sova, DiS.
Jaroslav Hurt, DiS.
JUDr. Zdeněk Karger
Antonín Prchal
Luboš Kováč
František Kovář
Ing. Tomáš Suchý
Zdeněk Zvelebil
Ctirad Sáček
Josef Pelikán
RSDr. Zdeněk Mottl
Jiří Čížek
Helena Pašková
Ladislav Karásek
Jaromír Jedlička
Radek Miškovský
Jiří Žáček
Ing. Vladimír Moucha
Zdeněk Thuma
Jozef Šedo

45
62
53
58
61
33
27
23
37
44
43
46
48
66
69
62
67
27
38
64
27
47
42
55
38
42
47
52
56
44
58
67
52
52
68
44
74
53
63
65
82
25
66
65
62
46

povolání
předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu
a cestovní ruch Zastupitelstva Středočeského kraje
předseda Výboru pro dopravu
Zastupitelstva Středočeského kraje
osoba samostatně výdělečná v oblasti sociálních služeb
řidič záchranář
obchodní zástupce
starosta obce Hudlice
veterinární lékař
osoba samostatně výdělečně činná v realitní oblasti
vychovatel ve vězeňské službě,
předseda bytového družstva
podnikatel
technik - provozní
ministerský rada
elektrotechnik
ředitel pekáren
středoškolský učitel
vrchní sestra pečovatelské služby
operátorka výroby
elektrotechnik
místopředsedkyně Kontrolního výboru
Zastupitelstva Středočeského kraje
celní deklarantka
podnikatel v oblasti cestovního ruchu
stavební technik
stavební projektant
projektový manažer
vedoucí analytického oddělení
vedoucí informačního oddělení
elektrotechnik
řidič, rybář
operátor logistiky
technik
dělnice
manažerka marketingu
historička
starosta obce Drnek
politický pracovník
lesní inženýr
servisní technik
řidič
státní zaměstnanec
osoba samostatně výdělečně činná
jednatel společnosti
elektrotechnik
technik
podnikatel
lakýrník
městský strážník
úředník
právník
řidič
bagrista
kovář
ředitel základní školy
technolog
zeměměřič
administrativní pracovník
důchodce
prokurista
prodavačka
technik
důchodce
soukromý zemědělec
městský strážník
ekonom
učitel
lakýrník
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bydliště

okres

Buštěhrad

Kladno

Benešov

Benešov

Kladno
Trhové Dušníky
Rohozec
Hudlice
Hostivice
Čistá

Kladno
Příbram
Kutná Hora
Beroun
Praha-západ
Rakovník

Milovice

Nymburk

Mladá Boleslav
Kralupy nad Vltavou
Vrbčany
Roztoky
Rakovník
Vrdy
Březnice
Mladá Boleslav
Lysá nad Labem

Mladá Boleslav
Mělník
Kolín
Praha-západ
Rakovník
Kutná Hora
Příbram
Mladá Boleslav
Nymburk

Vraňany

Mělník

Hudlice
Slaný
Benešov
Kolín
Říčany
Tišice
Mšecké Žehrovice
Příbram
Rožmitál pod Třemšínem
Mladá Boleslav
Kamýk nad Vltavou
Nové Dvory
Votice
Malé Kyšice
Drnek
Benešov
Kostelec nad Černými lesy
Křesetice
Velké Přílepy
Kladno
Pečky
Rakovník
Mělník
Olbramovice
Kolín
Kladno
Kutná Hora
Kroučová
Mladá Boleslav
Benešov
Rosovice
Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
Tišice
Nové Strašecí
Kutná Hora
Hvozdec
Křečkov
Mělník
Mladá Boleslav
Beroun
Kořenice
Králův Dvůr
Kladno
Nové Strašecí
Mladá Boleslav

Beroun
Kladno
Benešov
Kolín
Praha-východ
Mělník
Rakovník
Příbram
Příbram
Mladá Boleslav
Příbram
Kutná Hora
Benešov
Kladno
Kladno
Benešov
Praha-východ
Kutná Hora
Praha-západ
Kladno
Kolín
Rakovník
Mělník
Benešov
Kolín
Kladno
Kutná Hora
Rakovník
Mladá Boleslav
Benešov
Příbram
Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
Mělník
Rakovník
Kutná Hora
Beroun
Nymburk
Mělník
Mladá Boleslav
Beroun
Kolín
Beroun
Kladno
Rakovník
Mladá Boleslav

Volební program pro volby
do Zastupitelstva Středočeského kraje 2020
DOPRAVA: Na cesty s klidem a pohodlím s jednou jízdenkou. Podpora ČD jako národního přepravce
Vysoké standardy kvality integrované dopravy se zachováním jízdného pro žáky, studenty a seniory zdarma
NE omezování spojů, výstavba P+R a B+R parkovišť, terminálů a nových vlakových zastávek
Kvalitní rekonstrukce a údržba silnic a mostů, výstavba obchvatů a podpora potřebných liniových staveb

ROZVOJ OBCÍ A MĚST: Rozvoj infrastruktury a služeb v obcích, podpora bytové výstavby

Podpora rozvoje infrastruktury obcí a také služeb (vodovod, svoz odpadů, pošta, zdravotní středisko, obchod, mateřská škola,
základní škola, knihovna)
Zřízení speciálního fondu na spolufinancování výstavby bytů obcemi s podmínkou využití části kapacity pro podporu veřejných
služeb (lékař, učitel, policista)
Zpřehlednění a zjednodušení dotačních titulů, víceleté granty, větší podpora participativnímu rozpočtu

SOCIÁLNÍ POLITIKA: Důstojně, kvalitně, dostupně

Výstavba dalších domovů pro seniory a speciálních domovů (DZR)
Navýšení terénních sociálních služeb
Přesouvání páteřních služeb v síti sociálních služeb na krajská zařízení

ŠKOLSTVÍ: Podpora vzdělání jako investice do budoucnosti

NE nekoncepčnímu slučování a rušení škol zřizovaných krajem, ANO rozvoji optimalizovaného
středního školství i vědy a výzkumu
Důraz na podporu učňovského školství a posléze uplatnění absolventů
Podpora infrastruktury mateřských a základních škol

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Ani hektar zemědělské a lesní půdy, ani kapka vody nazmar

Koncepční řešení sucha a zadržování vody v krajině, podpora výkupu akcií vodárenských společností obcemi krajskými granty
NE záboru zemědělské půdy, kdy se v našem kraji vyskytují samé haly a překladiště, podpora regionálních produktů, využití nebo
odstranění stávajících brownfieldů (nevyužitých průmyslových ploch)
Podpora moderních řešení odpadového hospodářství, výsadba lesů a boj proti kůrovci

ZDRAVOTNICTVÍ: Zdraví nesmí být jen kšeft - každá část Středočeského kraje musí být
pokryta kvalitní občanům dostupnou zdravotní péčí.

Rozvoj páteřních pěti krajských nemocnic, otevření možnosti převzetí nefunkčních zprivatizovaných zařízení či služeb a podpory
zdravotnických zařízení zřizovaných městy, pomoc při řešení situace způsobené nefunkčností soukromých zdravotnických zařízení
Udržení a rozvoj služeb první pomoci, pohotovostních služeb, včetně lékáren v pohotovostním režimu
Podpora sítě praktických lékařů (včetně dětských a zubních)

BEZPEČNOST: Bezpečně doma, bezpečně venku

Spolupráce s Policií ČR v oblasti podpory služeben a dalších prvků, včetně silničních
Podpora dalších složek IZS, vybavení, dobrovolných hasičů
Fond na podporu bezpečnosti v obcích a městech (od kamerových systémů po prevenci)

LEGISLATIVNÍ AGENDA KRAJE: Tvořme zákony i na kraji
Předložení zákona o úpravě rozpočtového určení daní (RUD)
Novelizace zákona o silniční dopravě (problematika kamionové dopravy)
Příprava zákonů, které se bezprostředně dotýkají životního prostředí

Prosazujeme pro Vás kraj,
kde se lidem bude dobře a důstojně žít!
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Střípky ze středočeského
zastupitelstva
světech záchranářů“. Kraji byly nabídnuty místními samosprávami dvě oblasti pro zřízení výcvikových areálů. V Lysé nad Labem se
v části předpokládaného areálu objevil mokřad, a protože ochrana přírody je i naší prioritou, společně s ostatními zastupiteli
jsme tamnímu místu řekli jasné ne a svět záchranářů bude vytvořen zřejmě v prostoru Vrchbělé.

Poslední zastupitelstvo Středočeského kraje 3. srpna odhalilo při
projednávání některých bodů mnohé.
Klub STAN předložil legislativní iniciativu, která měla přinést ze
státního rozpočtu našemu kraji v souvislosti s poklesem příjmů
vlivem koronaviru jednorázově přes 690 milionů korun. Na první pohled jistě chvályhodný záměr, když ho ale porovnáte s dohodou Asociace krajů ČR s vládou, na základě které dostanou
kraje jako kompenzaci výpadků příjmů čtyři miliardy korun, z čehož kraji připadne 17 procent, navíc bonus ve výši 200 milionů,
obrázek je jiný. A když k tomu přidáte, že jsme materiál dostali
na zastupitelstvo až na stůl, bez možnosti prostudování, bez projednání v patřičných výborech nebo alespoň při setkání předsedů
klubů před zastupitelstvem, dobrá myšlenka se změní jen v předvolební výkřik.

Komplikovanější situace se ukázala být v druhém předpokládaném místě, Zaječově. Na krajském zastupitelstvu se střetli tamní
zastánci i odpůrci umístění světa záchranářů. Ale krajská samospráva nemůže řešit spory na úrovni samosprávy obce. Ať si
názor vyjasní mezi sebou a demokraticky rozhodnou, zda stále
objekt, který posílí i chybějící infrastrukturu pro Brdy, v místě
chtějí. Probíhá řízení o změně územního plánu obce Zaječov.
V něm by měly být všechny kritické připomínky vypořádány. Počkejme tedy na konečný verdikt, a pak se rozhodněme. Proti vůli
občanů ale nepůjdeme.

Druhým zajímavým bodem bylo jednání o smlouvě s Evropskou
investiční bankou. Kraj touto smlouvou získá prostor pro čerpání
investičních prostředků do zdravotnictví, sociálních služeb, školství i do projektů energetických úspor dle přesně daných pravidel,
mezi kterými nechybí ani porovnávání produktu s jinými nabídkami či možný čtyřletý odklad splátek v případě krize. Byla to právě
ODS, která na konci jednoho volebního období zadlužila kraj podivným úvěrem, jenž byl pak použit na něco úplně jiného. Připomeňme, že za své vlády v kraji i pustila žilou veřejným rozpočtům
rozprodejem zdravotnických zařízení hluboce pod cenou. Nyní
ale kupodivu pro cestu z krize přes potřebné investice zaraženě
ruku nezvedla. Přesně daná pravidla se jí do plánu asi nehodí…

Mnohem jednoznačnější byl další bod - podpora petice, která usiluje o prohlášení „Karlova“ mostu v Dobříši za kulturní památku.
Zastupitelé petici podpořili napříč politickým spektrem, byť bude
následně stát oprava mostu, který je ve špatném stavu, zřejmě
více. Jsem rád, že i tady jsme vlastním šetřením v místě, kladným
projednáním v příslušném výboru i konečným hlasováním iniciativu občanů podpořili.
Jak je vidět, jsme s lidmi, nasloucháme jim, jsme na jejich straně
a jejich zájmy hájíme. Ale divadlo hrát skutečně nebudeme.
Zdeněk ŠTEFEK

S větším zájmem veřejnosti se odehrála debata o připravovaných“

Zveme Vás do Středních
Čech královských

Náš kraj je nesmírně bohatý nejen na památky a přírodní krásy, ale i na možné zážitky.
Nejen z historických důvodů se mu tak dá říkat „Střední Čechy královské“. A i proto je
vlastně toto motto tahákem naší Středočeské centrály cestovního ruchu, která představuje balíčky třídenních návštěv našeho kraje. Já se ale toho držet nebudu - představím
okruhy, které mne inspirovaly i třeba v měsících pandemie a které obohatily celou rodinu, takže je mohu směle doporučit.
Trochu pomíjené Hřebeny jako součást Podbrdska začínají za Prahou, táhnou se od
Jíloviště až k Příbrami. Jsou protkané množstvím udržovaných cestiček, ba i cyklostezek. Nádherná a občas i polodivoká příroda je dlouhodobým cílem nejen pro trampování, ale i celodenní rodinné výlety. Takových 15 km trasy okolo obory Aglaia u Dobříše,
i s kočárkem, různými hrami a s poledním piknikem v přírodě vyčistí hlavu a ne peněženky… A kdo je odvážnější, může pokračovat do neprozkoumaných Brd nebo za Sedlec
- Prčice na Monínec, kde si i v létě v turistické oblasti Toulava skutečně užije…
Kdo touží více po památkách a kultuře, tak tomu doporučuji ochutnávku Kutnohorska
a Kolínska. Od majestátních katedrál v Kutné Hoře po lidové stavby v Kouřimi, od podzemních prohlídek dolů po galerie moderního umění – dny budou ubíhat a stále bude co
objevovat… Využít můžete i zlevněnou trojvstupenku „Klíč k pokladům“ do středočeských institucí. A když se vhodně trefíte do termínů, zažijete třeba i historické slavnosti,
koncert či divadlo v rámci kulturního léta nebo řemeslné pohádkové soboty ve skanzenu.
Křivoklátské hvozdy zase budou jistě lákat další skupinu návštěvníků, kterým bych nabídl
nejen přírodu – lesy, pohoří i planinu Džbán, ale i místní hrady, zámky, muzea, od Kladenska, Lán přes Rakovník až třeba po okolí Krakovce. A Berounka? Ta si Vás přitáhne
určitě sama.
Určitě ale mohu podpořit i vodní turistiku a cykloturistiku. Těším se, až nafoukneme
člun a několik dnů strávíme na Slapech nebo v malebném Posázaví. A nesplněným
snem zatím zůstává vícedenní cykloputování Polabím, s návštěvami čelákovické tvrze, Přerova nad Labem, nymburských hradeb či lázeňských Poděbrad. Ale netradičně
v srpnu je akce „Lodě na Labi“, tak kdo ví? V létě se sny plnit mohou. A co ty Vaše?
Zdeněk ŠTEFEK
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z Komise mládeže KV KSČM Středočeského kraje

Mladí nezahálejí

Začátkem března proběhlo jednání Komise mládeže Středočeského KV KSČM. Měli jsme do léta naplánovánu spoustu akcí, bohužel jsme je museli omezit z důvodu pandemie koronaviru. I přesto
jsme nezaháleli a v této nelehké době jsme pomáhali, kde se dá,
šili jsme roušky, pomáhali jsme starším spoluobčanům s nákupy
a byli pro tuto nejvíce ohroženou skupinu oporou.
Připomněli jsme si také 75 let od konce druhé světové války a uctili jsme památku jejích obětí nejen v rámci Středočeského kraje.
Někteří z nás se zapojili i do online Protestu za Koněva.
Začátkem září se zúčastníme celorepublikového setkání mladých
členů a sympatizantů KSČM v Pardubickém kraji, v jehož rámci bude
i možná účast na celostátní akci KSČM ve Svojšicích. Poté bychom chtěli uskutečnit naše plánované krajské setkání s návštěvou některého muzea Středočeského kraje. Budeme však také
nápomocni v kampani pro volby do krajského zastupitelstva
a Senátu PČR.
Mgr. Tereza ČECHOVÁ HUMPOLCOVÁ, Ph.D.,
předsedkyně Komise mládeže KV KSČM Středočeského kraje

Z akcí LKŽ
Levicové kluby žen, které šily roušky a pomáhaly seniorkám, se po pandemii
zúčastnily 6. června Běhu míru z Kladna do Lidic, kde položily kytice k pomníkům
ženy a dětí. Následně pak 10. června uctily památku obětí lidických mužů, žen
a dětí.
Alena GROSPIČOVÁ, předsedkyně LKŽ ve Středočeském kraji

#anipomnikbezkyticky
Po celém kraji jsme si připomněli 75 let od konce nejstrašnějšího
válečného konfliktu v dějinách a vzdali úctu všem padlým.
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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

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 místopředsedkyní 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

Gesce našich
zastupitelů, kontakty

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

Občasník středočeských komunistů vydává Středočeský KV KSČM.
Středočeský KV KSČM, Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1
grafika a zlom: Václav Špíral
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