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Dlouhá léta pracujete jako řidič – záchranář u Zdravot-
nické záchranné služby Středočeského kraje a součas-
ně zde působíte na pozici krajského kontrolora provozu. 
Díky svému zařazení se pohybujete po všech stanovi-
štích kraje a máte možnost vnímat jak problematiku 
zdravotnickou, tak i problémy na úrovni sociálně zdra-
votnického pomezí. V této nelehké pandemické době je 
podle mne docela hrdinské dělat v této oblasti, nemám 
pravdu?
Práce zde rozhodně není jednoduchá a současná doba 
nás všechny, kteří pracujeme ve zdravotnictví a ostat-
ních pomáhajících profesích, postavila před nové úkoly, 
na které bychom dříve ani ve snu nepomysleli. My, kteří 
pracujeme v první linii a pociťujeme dopady pandemie 
každý den na vlastní kůži, bychom rozhodně přivítali zá-
sadnější podporu. Bohužel, tyto oblasti byly dlouhá léta 

podfinancovány, a to nyní přináší své kyselé ovoce. Skromné finanční rezervy, které 
tyto organizace měly, byly velice rychle vyčerpány, a to nemluvím o fyzickém a psy-
chickém vyčerpání personálu. Pravda, můžeme jim zatleskat a je to hotové…

Středočeský kraj avizoval záměr zdražit jízdné v hromad-
né dopravě v průměru o 25 %, redukovat počet spojů a také 
snížit kvalitu cestování. Přestože nové vedení kraje deklarovalo 
rozvoj hromadné dopravy jako jednu ze svých hlavních priorit, 
ani ne půl roku po volbách již realizuje druhý krok, který je 
s tímto cílem v rozporu. Prvním krokem bylo zrušení Středo-
českého jízdného, které umožňovalo cestování zdarma pro 
žáky, studenty, učně a seniory od 65 let.
Komunisté s těmito kroky zásadně nesouhlasí. Vnímáme 
ekonomické dopady pandemie na dopravu, vnímáme rostou-
cí náklady na zajištění dopravní obslužnosti. Ale podporu 
hromadné dopravy považujeme za zásadní službu občanům, 
za příspěvek k mobilitě občanů i k dostupnosti řady služeb, 
od zdravotnictví přes školství až po kulturu. Zdražení a omeze-
ní hromadné dopravy povede jen k posílení dopravy individuál-
ní, k dopravním zácpám, chaosu a k obrovským ekologickým 
dopadům na naše životní prostředí.
Výkonný výbor Středočeského KV KSČM

V čem je podstata problému a jak byste ho řešil?
Záchranné služby jsou systémově nastaveny tak, že je zřizuje každý kraj jako svou 
příspěvkovou organizaci po svém. Bohužel, každý kraj přispívá tak, jak ze zákona 
o rozpočtovém určení daní musí a jak si to může dovolit. Zde se dostáváme ke 
konotacím, které ovlivňují fungování takovýchto organizací. Každý kraj přistupuje 
k těmto organizacím po svém a podle toho každá organizace vypadá, každá je jiná 
a jiné je i financování těchto organizací jednotlivými kraji.
Bohužel, tento stav nelze změnit na úrovni vedení jednotlivých krajů, ale je na čase 
změnit systém fungování a financování těchto organizací na úrovni státu. Tedy 
ve Sněmovně. Podle mého názoru, a současná situace mi dává jednoznačně za 
pravdu, dozrál čas na to, aby se záchranné služby staly plně profesionální, tedy 
byly centrálně vedeny státem, a pracovníci těchto složek byli ve služebním poměru. 
Díky tomu, by se dostali lépe k hmotným rezervám státu, tedy k materiálu jako jsou 
ochranné pomůcky, mohli by případně čerpat zdravotní rehabilitace a teoreticky by 
mohli z této velice náročné složky odcházet i dříve do důchodu. Nyní je to ale tak, 
že za tuto opravdu velice náročnou práci stačí lidem v těchto složkách zatleskat.

Rozhovor s Jindřichem Havelkou, středočeským záchranářem

8. březen 
Mezinárodní den žen

Světový den solidarity a boje za mír a rovnoprávnost

Třešnička přeje Vám, 
ženám, vše nejlepší!



V posledních týdnech se velmi 
často skloňuje Zákon o státním 
rozpočtu na rok 2021, tedy zejmé-
na plánovaný schodek. Ten byl 
schválen ve výši 500 miliard korun. 
Ozývají se komentáře různých eko-
nomů s různými pohledy a názory. 
A tak trochu všichni věštíme z křiš-
ťálové koule. 
Naše podpora novele státního roz-
počtu pro rok 2021 rozhodně neby-
la kvůli vládě, která je v současné 
době nejednotná ve vyjadřování, 
nesystémová a zatím nám předvá-
dí, bohužel, ukázku totálního ma-
nažerského selhání. Často její boj 

s pandemií připomíná špatnou předvolební kampaň a poslední vý-
křiky zoufalství. Celý rok jsme se prakticky nikam neposunuli. Obě 
vládní strany k lidem přistupují jako špatní manažeři, nikoliv jako 
lídři, kteří by dokázali sjednotit národ, dát lidem nadějia ukázat jim 
cestu, kterou bychom se všichni vydali. Nic takového.
My, poslanci KSČM, jsme státní rozpočet podpořili, protože je pro 
nás nejdůležitější pomoci nejen nastartování naší ekonomiky, 
ale zejména občanům.

Proč jsme podpořili státní rozpočet 

Jsme svědky toho, jak řada spoluobčanů se kvůli pandemii oci-
tá ve finančních problémech. Když však chcete pomoci, musíte 
mít také z čeho. Pokud bychom nepodpořili navýšení schodku 
státního rozpočtu, odnesli by to nejen ti, kteří bojují v první linii, 
zdravotníci, pracovníci v sociálních službách, ale i ti, kteří čerpa-
jí finanční podporu v rámci nejrůznějších programů. Ty sice ne-
jsou optimální a jsou leckdy šité horkou jehlou, ale zároveň jsou 
v těchto těžkých časech jedinou formou pomoci potřebným. 
A tak, díky naší podpoře, je v současné době možný například 
program Ativirus, což jsou prostředky určené zaměstnavateli pro 
udržení pracovních míst, dále jsou finančně zajištěny takzvané 
covidové programy, zálohové výživné pro samoživitele, zvýšení 
přídavků na děti, nákup vakcín na očkování proti nemoci COVID 
19, nákup antigenních testů do škol, zvýšení kompenzačních bo-
nusů, včetně pomoci obcím a krajům.
My nejsme jako strany koalice „SPOLU“ nebo Pirátů a STAN, kteří 
pouze navrhují „rozdávání“ jednou tomu, podruhé onomu, ale po-
tom se při hlasování o státním rozpočtu bojí převzít za svoje ná-
vrhy odpovědnost. My se své odpovědnosti nebojíme a jsme pře-
svědčeni o tom, že finanční podpora občanů v této těžké době, 
není investicí zbytečnou.

Ing. Miloslava VOSTRÁ, poslankyně KSČM

„Stravenková 

revoluce“
Počátek letošního roku přinesl pro za-
městnavatele i zaměstnance řadu změn, 
a to nejen v souvislosti s pandemií nemoci 
COVID-19. Některé se projednávaly dlouho 
před jejím vypuknutím a opíraly se o závěry 

z Tripartity. Co mám namysli? Především tzv. stravovací paušál, jenž se 
stal tématem odborníků i laické veřejnosti, na který zaměstnavatelé ani 
mnohdy zaměstnanci neměli, a dovolím si tvrdit, dosud nemají stále jasný 
pohled.
Od počátku roku si mohou firmy ke stravenkám a závodním jídelnám 
vybrat ještě třetí alternativu, jak svým zaměstnancům 
usnadnit stravování. Je jí právě stravenkový paušál, 
tedy daňově zvýhodněná hotovost přímo na účet. Vlá-
da a ministryně Maláčová si od toho slibují úlevu fir-
mám od administrativy, zaměstnancům by to pak mělo 
ulehčit využívání tohoto benefitu.
Jako poslanci za KSČM jsme upozorňovali, že se žádná 
„stravenková revoluce“ vůbec nemusí konat. Stravova-
cím zařízením, pokud je neprovozuje přímo zaměstna-
vatel ve své firmě, to v administrativě neodlehčí. Nový 
stravovací paušál, tedy příspěvek přímo „v penězích na 
účet“, je na straně zaměstnance osvobozen pouze do 
zákonem stanoveného limitu – ten je letos 75,60 Kč. 
Když tedy zaměstnavatel přispívá na stravování prá-
vě do částky 75,60 Kč denně, dopad na daň z příjmů 
zaměstnance a na odvody sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění za zaměstnance zůstává stejný 
u paušálu i u stravenek, tedy žádný.
Dva měsíce po zpuštěni nové konstrukce ukázaly, že 

dochází na slova KSČM a skutečně se žádná „stravenková revoluce“ neko-
ná. Stav je takový, že stravenky v současné době stále využívá 1,5 milionu 
zaměstnanců a přibližně 1,8 mil. zaměstnanců chodí na daňově zvýhod-
něný oběd v práci. Na stravenkový paušál přistoupilo jen minimum firem.
Situace je samozřejmě do jisté míry ovlivněna i pandemií. Skutečností ale 
je, že převážná většina velkých firem i přes obtíže dneška, maximální vy-
užívání práce z domova, od stravenek neustupují. Potvrdilo se naše varo-
vání, že se stravovací paušál bude míjet účinkem a sám o sobě nezlepší 
zaměstnancům jejich stravování, a ani menším gastronomickým zařízením 
nezvedne příjmy tím, že do nich právě zaměstnanci s paušálem budou cho-
dit. Stejně jako KSČM to vidí i řada odborových svazů. Jsem proto rád, že 
tzv. stravovací paušál byl uzákoněn pouze jako alternativa.

JUDr. Stanislav GROSPIČ, poslanec KSČM, předseda OS ČMS

ilustrační foto
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Doba nás postavila před úkoly...

Pokračování rozhovoru ze str. 1

Jak dnes vypadá konkrétní práce záchranáře?
Víte, dnes se vše točí jenom kolem pandemie. Je ale potřeba říci, že lidé se rodí stále, ostatní nemoci nevymizely a také lidé stále umírají i na jiné nemoci jako 
dříve, jenom je opravdu pro systém extrémní zátěží současný stav. Pokud se podíváte do médií tak velice často zaznívá napříč všemi záchrannými službami 
volání, že jsou na samé hranici zhroucení. To je argument pro změnu, o které jsem se již zmínil. Podpora funkčnosti těchto složek, by měla být prioritou na 
všech úrovních exekutivy státu a všech politických stran. Jenomže to něco stojí, vybudovat funkční systém. Zde nemluvím jenom o penězích, ale na řešení 
takového problému je třeba mít i kvalitní odborníky z praxe, aby opět nevzniklo něco, co není ani kočka ani pes.

Jste pro rozumné rozvolnění, nebo naopak přísný nouzový režim?
Myslím, že pokud by byli lidé ve svém chování zodpovědní, mohla by se tato opatření uvolnit. Pokud bych to vztáhl na svou osobu, tak já jsem po celou dobu 
pandemie bez oddechu v první linii a díky tomu, že před nás byly postaveny nové úkoly, jsem vytížen o mnoho více než dříve. My se přitom snažíme v maximální 
míře dodržovat protiepidemická opatření a díky tomu se jenom minimum zaměstnanců nakazilo nemocí COVID-19. Řekl bych, že to je obrovský úspěch celé 
organizace.

Jak byste celkově hodnotil české zdravotnictví?
Naše zdravotnictví je určitě na špičkové úrovni, tedy hlavně ve velkých městech a na klinikách, kde máme jistě světovou špičku v oborech. Bohužel jsou oblasti, 
kde to opravdu pokulhává a některé obory nejsou v noci a o víkendu vůbec dostupné. To nemluvím o vesnici, ale o zdravotnickém zařízení, které má spád 120 
000 obyvatel. Jako příklad uvedu nefunkční obor ORL. Zde nebozí obyvatelé, pokud nemají někoho, kdo jim pomůže s dopravou, automaticky zavolají záchran-
nou službu, aby je odvezla k lékaři. Ta nemá jinou možnost, než pacienta naložit a odvést mnohdy k ošetření i desítky kilometrů do jiného kraje. Zde je často 
v noci, nechá „svému osudu“. To znamená, že po ošetření, které je mnohdy v řádu jednotek minut, je pacient postaven do takové situace, že musí řešit, jak se 
z cizího kraje dostane domů. Posádka vozidla záchranné služby se po předání pacienta vrací do své domovské oblasti, kde byla po dobu její nepřítomnosti 
výrazně omezena dostupnost záchranné služby.
To je názorný příklad, jak nefunkčnost jednoho zdravotnického zařízení kraje ochromuje druhé zdravotnické zařízení zřizované krajem. Bohužel, tento příklad 
není zdaleka ojedinělý a dopady doléhají hlavně na pacienty.

Co se podle vás musí zásadně změnit, aby se zdravotní systém zlepšil?
Jednoznačně navýšit příspěvek státu na zdravotnictví v poměru k hrubému domácímu produktu, aspoň na úroveň Evropské unie. A co se týká zdravotnictví 
řízeném kraji, je namístě novelizovat zákon o rozpočtovém určení daní, který je například pro střední Čechy jednoznačně nespravedlivý. Proč mohou mít jiná 
města a územní celky výsostné postavení v podobě jiného koeficientu výpočtu přerozdělení daní. To je otázka na sněmovní úroveň. Ke změně ale potřebujeme 
my, komunisté, získat více mandátů.
Jestliže chceme něco měnit, musíme mít sílu v exekutivě, a pokud tam budeme mít zástupce, je potřeba, aby to byl člověk z odborné veřejnosti, který je z 
praxe a není vytržen z reálného života tím, že sedí ve Sněmovně již několik volebních období. Takovýto člověk ztrácí drive a kontakt s realitou je také mizivý. Je 
potřeba mít v exekutivě lidi, kteří se nebojí promluvit, a pokud něco řeknou, má to hlavu a patu a mohou svá tvrzení s klidným svědomím podepsat.

Za rozhovor poděkoval Roman Blaško

Celý rozhovor 
s Jindřichem Havelkou 
vyjde v Haló novinách 

v pátek 12. března 2021



Po volbách do krajských zastupitelstev v říjnu 2020 se vedení Stře-
dočeského kraje ujala nesourodá pravicová koalice složená ze STAN, 
ODS, Pirátů a Spojenců (TOP 09, Hlas, Zelení). Na ustavujícím zastu-
pitelstvu 16. listopadu se novou středočeskou hejtmankou se stala 
Petra Pecková z hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Nová koalice se 
opírá o 50 z 65 hlasů v zastupitelstvu, ANO s 15 hlasy je jediným opo-
zičním uskupením. STAN a ODS mají v nové radě po čtyřech křeslech, 
Piráti dvě a Spojenci jedno.

Rada má nově složení (oblasti jsou zestručněné):

• Hejtmanka Petra Pecková (STAN) 
• statutární zástupce a náměstek pro silniční dopravu Martin Kupka         
 (ODS)  
• náměstek pro finance Věslav Michalik (STAN)  
• náměstek pro regionální rozvoj Jiří Snížek (Piráti) 
• radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN)  
• radní pro vzdělávání a sport Milan Vácha (STAN) 
• radní pro sociální věci Martin Hrabánek (ODS) 
• radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS) 
• radní pro investice a majetek je Libor Lesák (ODS)  
• radní pro životní prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti) 
• radní pro kulturu, památky a cestovní ruch Jan Jakob (TOP09) 
 - od března 2021 Václav Švenda (TOP 09) 

Až na Kupku jsou všichni v uvolněných, tedy placených funkcích. Kup-
ka je zároveň neuvolněným starostou Líbeznic a poslancem. Do čela 
kontrolního výboru zvolili zastupitelé bývalého radního Roberta Bezdě-
ka (ANO). ANO původně navrhlo Pokornou Jermanovou, po kritice se 
ale rozhodla o funkci neusilovat.

Nová koalice rozhodně začala ihned mediální masáž. Zformovala si 
dokonce programové prohlášení Rady Středočeského kraje. Všechno 
nastartují, jako by se v kraji nikdy nic v předchozích letech nedělalo. 
A tak slibují třeba minimálně 10 P+R parkovišť, které však kraj již slo-
žitě vybral a připravil. Slibují konečně i obchvaty měst a obcí, které 
však kraj již masivně realizuje. Všechno zveřejní, jako by kraj vše zat-
loukal a zatloukal. A tak slibují zveřejňovat zápisy z orgánů i videa ze 
zastupitelstva, plány a zásobníky investic, přitom to vše je již veřejné 
dávno. Všechno zařídí, jako by kraj v řadě oblastí spal. A tak slibují 
integraci dopravy či pasportizaci stavu silnic, přitom integrace dopra-
vy s Prahou je již téměř dokončená a pasportizace všech silnic skoro 
hotová.   Všechno a všechny podpoří řádně dotačně i přímo, jako by 
kraj žádnou podporu samosprávám i svým organizacím nedával. A tak 
slibují navýšit částky na dotační tituly i investiční prostředky, ačkoliv 
objem prostředků kraje v posledních letech v grantech a investicích 
dosahoval historicky nejvyšších hodnot.

Praxe však ukáže, jaká může být pod líbivými slovy realita. Praxe již 
začala ukazovat, co se skrývá pod výrazy jako optimalizace školství, 
revize systému učňovských stipendií nebo snížení administrativních 
a provozních výdajů tam, kde je to efektivní. Vždyť i škrtat se dá trans-
parentně a hrát Janošíka naruby se dá legálně, že?

Už v prvních měsících se totiž nové vedení kraje dostalo do rozporu 
se svými sliby. Zkuste si sami odpovědět:
• Je přechod od elektronické evidence návštěv k  zápisu tužkou 
 do knihy hostů ona slibovaná digitalizace?
• Je zrušení participativního rozpočtu oním větším zapojením 
 občanů do samosprávy?
• Je plánované zrušení jízdného zdarma pro žáky, studenty, učně 
 a seniory onou podporou vzdělanosti a veřejné dopravy?
• Je rozpočet plný škrtů právě v oblasti dotací projevem oné větší  
  podpory rozvoje kraje?

 Ano, mezi prvními kroky byly navzdory prohlášením o podpoře rozvo-
je kraje kroky, které dopadnou na bedra Středočechů. Ve schváleném 
rozpočtu na rok 2021 nebyly prostředky na většinu dotačních titulů 

Kraj začíná luxovat 
peněženky Středočechů

kraje, včetně těch, která směřují do nejvíce 
postižených oblastí, což pocítí obce, spolky 
i další žadatele v oblasti základní infrastruktu-
ry, v sociální oblasti a zdravotnictví či ve spor-
tu a kultuře. 

Zrušeno bylo Středočeské jízdné, v rámci kte-
rého jezdili zdarma žáci, studenti i senioři nad 
65 let. 

Zrušen byl participativní rozpočet, který umožňoval občanům se zapo-
jit do rozhodování o konkrétních investicích. 

Méně prostředků směřuje do oprav silnic, do zdravotnictví i třeba 
do organizací v sociální oblasti i v kultuře.

V prvních měsících roku 2021 se sice podařilo pro fondy vyhradit ně-
které prostředky, ale ve škrtech se pokračuje. Středočeský kraj plánuje 
od poloviny roku zdražit jízdné ve veřejné dopravě (cca o 25 %), ome-
zovat spoje a snížit standardy kvality.

Zároveň připravuje redukci vzdělávací soustavy. V první vlně se bez 
koncepce optimalizace, která by měla obsahovat i prognózu vývoje 
potřeb, mají zrušit či sloučit tyto školy:
 

Okres Organizace 
ke sloučení

Nástupnická 
organizace

Praha - západ SOŠ a SOU Stanislava Kubra, 
Středokluky

SOŠ a SOU Kladno, 
nám. E. Beneše 

maturitní obory vzdělání

SOU a Praktická škola Kladno 
- Vrapice 

učební obory

Kolín SOŠ Český Brod - Liblice SOŠ informatiky a spojů a SOU 
Kolín

Příbram Gymnázium pod Svatou 
Horou Gymnázium Příbram Legionářů

Rakovník Integrovaná SŠ Jesenice ZŠ a Praktická škola Jesenice

Nutno podotknout, že třeba zmiňovanou SOŠ v Liblicích chtělo zrušit 
už minulé vedení kraje, ale nám se podařilo tomuto kroku zabránit. 

Ale tím škrty nekončí. Přestože všichni vnímáme potřebu podporovat 
technické obory, podporovat učňovské školství, Rada Středočeského 
kraje zrušila s platností k 30. června 2021 učňovská stipendia, která 
byla součástí i se zaměstnavateli a odbory dohodnuté koncepční pod-
pory učňovského vzdělávání. V rámci stipendií dostávali učni 37 oborů 
finanční podporu od 300 do 500 Kč/měsíc, za vyznamenání v každém 
pololetí od 1000- do 3000 Kč (odstupňováno dle ročníku studia). Mezi 
podporovanými obory byly např. klempíř, elektrikář, pokrývač, tesař, 
zedník, ale i praktická sestra, ošetřovatel nebo zdravotnický asistent, 
tedy nedostatečně pokryté a aktuálně potřebné obory. Rodiny se stu-
dujícími dětmi tak dostaly další finanční ránu – po zrušení bezplatné 
dopravy teď přijdou i o stipendia. 

Středočeský KV KSČM vyslovil se zrušením stipendií zásadní ne-
souhlas. Tento krok bude mít dlouhodobý dopad na již tak krizovou 
situaci v učňovském školství, kdy musíme mistry patřičných profesí 
i „dovážet“. „Zlaté české ručičky“ se pomalu stávají jen vzpomínkou, 
a ztrácíme tak další oblast, ve které jsme byli kdysi soběstační., uvádí 
se ve stanovisku krajského výboru.

Ing. Zdeněk ŠTEFEK
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Nejčistší druh veřejné 
dopravy má opět zaplakat

schvalovat výdaje u jednotlivých požadavků do šesti milio-
nů korun (dříve činila hranice dva miliony). Není proto pře-
kvapením, že zastupitelé za KSČM při konečném hlasování 
návrh rozpočtu nepodpořili.
Projednávalo se i poskytnutí investiční dotace ve výši 
50 000 Kč na pořízení pianina Petrof z projektu „Pianina 
do škol“ v rámci nadace Karla Komárka. Tato nadace v září 
minulého roku zakoupila za 5,3 mil. Kč osm pianin a tři kla-
víry odmítnuté čínským klientem po nezodpovědné návště-
vě předsedy Senátu pana Vystrčila na Tchajvanu. Nadační 
fond společnosti ŠKODA AUTO poskytne dalších 50 000 Kč 
a 119 000 Kč půjde z veřejné sbírky nadace Karla Komárka.

Karel SKÁLA, předseda Kontrolního výboru ZM Mladá Boleslav

Zastupitelstvo Mladé Boleslavi na svém únorovém jednání 
schválilo návrh rozpočtu na rok 2021. Jako opozice jsme 
vznesli řadu připomínek a vyslovili nespokojenost s kvalitou 
zpracování. Materiál ani nebyl projednán ve Finančním vý-
boru. Návrh na jeho odložení ale neprošel.
Ještě před jednáním přijal nás, zastupitele za KSČM, na naši 
žádost primátor Raduan Nwelati (ODS) a informoval, jak se 
rozpočet zpracovával. Nicméně naše návrhy v něm opako-
vaně zapracované nebyly.
V zhruba miliardovém rozpočtu jsou o desítky milionů po-
níženy jak příjmy, tak i výdaje. Ztráta v hospodaření je plá-
nována ve výši 173,9 mil. Kč a bude vyrovnána z přebytku 
hospodaření minulého roku (56,6 mil. Kč) a úvěru ve výši 
190 mil. Kč.
Perličkou je usnesení, podle něhož se zvyšuje přenesená 
pravomoc ze Zastupitelstva na Radu města, která tak může 

Pod mladoboleslavským rozpočtem jsme se nepodepsali

Ve vesmíru 
jsme byli 
3. na světě

Dne 2. března uplynulo již 43 let od startu Vladimíra 
Remka do vesmíru. Československo se stalo třetí 
zemí na světě, která se mohla pochlubit občanem 
ve vesmíru. Vladimír Remek tam pobyl osm dní, 
účastnil se výzkumu na stanici Saljut 6. Třetí den 
letu vysílala československá televize přímý pře-
nos s kosmonauty. Sovětský svaz, Spojené státy 
americké a pak již Československo. Nebylo to tedy 
Německo, Japonsko nebo Velká Británie, ale naše 
země byla třetí, a určitě to nebylo náhodou.

Dušan KORENKO, předseda ZO KSČM v Rakovníku

Železnice je z pohledu životního prostředí bezesporu nej-
méně devastující druh veřejné hromadné i nákladní dopravy. 
To, že není plně využívána její kapacita, nebo že její moder-
nizace pokulhává, je chybou především špatně nastavených 
společenských priorit. Snahou by tedy mělo být železniční 
dopravu trvale rozvíjet.
Žel, opačným směrem jde doporučení sněmovního hospo-
dářského výboru vložit do projednávané novely zákona o 
drahách možnost konzervace nevyužívaných nebo méně vy-
užívaných tratí. Předkladatel návrhu byl Martin Kolovratník 
(ANO). A ministerstvo dopravy s ním už vyslovilo souhlas.
Nový pojem zakonzervování trati přitom znamená zachová-
ní pouze železničního spodku, tedy náspu a propustek. Štěr-
kové lože, pražce a kolejnice mohou být odstraněny. Je jasné, 
že k obnově takto zakonzervovaných tratí již nikdy nedojde.
Podmínkou zakonzervování má být, aby po dva po sobě ná-
sledující roky klesl počet jízd ročně pod 1500 u přepravy ces-

tujících a pod 12 jízd ročně u přepravy nákladu. Ministerstvo 
uvádí, že stanovený minimální počet vlaků osobní dopravy 
pochází z usnesení vlády z roku 2012 a hranice pro nákladní 
dopravu byla stanovena po konzultaci se sdružením Žesnad.
cz.
Ve Středočeském kraji se to týká například tratí Zlonice – 
Straškov a Krupá – Kolešovice. Nicméně hrozba, že to ještě 
někde spadne pod stanovená čísla, není nereálná.
Žel, vše se dnes poměřuje především okamžitým efektem, 
v tomto případě úsporami. Málokoho zajímá další potřebný 
rozvoj dotčených regionů, který bude ovšem do budoucna 
limitován chybějící kolejovou dopravou.
Nicméně to, zda bude možné dělat kroky ke konzervaci, 
tedy faktickému rušení železničních tratí, je nyní v rukou 
poslanců.

Mgr. Ivan CINKA
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Letos uplynulo už 69 let od zákeřné 
vraždy soudružky Anny Kvašové, teh-
dejší členky rady Místního národního 
výboru ve Smrku na Kutnohorsku. Kva-
šová se podílela na budování nové spo-
lečnosti. Mimo jiné prosazovala kolek-
tivizaci, a to bylo některým lidem trnem 
v oku. Tehdejší tvrdí zastánci starých 
pořádků se ale s nikým nemazlili. Dne 
10. ledna 1952 Annu Kvašovou v lese za 
vesnicí Mirošovice z pár kroků zastřelil 
Antonín Landstoff, s nímž byli na místě 
ještě dva jeho komplici.

Také letos se přišli k památníku Anny 
Kvašové poklonit se a položit květi-
ny zástupci stranických orgánů v kraji 
v čele s předsedou krajského výboru 
a poslancem Stanislavem Grospičem 
i příslušníci KČP a zástupkyně LKŽ.

(red)

Komise mládeže Středočeského KV KSČM je i přes různá vládní 
omezení kvůli koronaviru stále aktivní. V létě se někteří mladí čle-
nové zúčastnili akce Třešně na vodě, kterou za podpory krajského 
výboru pořádal OV KSČM Nymburk. Jednalo se o třetí ročník oblí-
beného letního splutí řeky Jizery.

V září se pak zástupci krajské komise mládeže zúčastnili celore-
publikového setkání mladých členů a sympatizantů KSČM v Trho-
vé Kamenici v Pardubickém kraji. Jedná se o každoroční setkání, 
jehož cílem je vzdělávání mladých členů a sympatizantů KSČM, 
aktivně se podílejících na její činnosti, a to zejména prostřednic-
tví odborných seminářů, ale i brainstormingových debat a nově 
také praktických ukázek s interakcí zúčastněných.

Obsah seminářů, diskusí a workshopů na setkání byl zaměřen i na 
témata voleb a na blížící se XI. sjezd KSČM.

Mladí členové a sympatizanti pomáhali také s přípravou voleb-
ních akcí, roznosem volebních materiálů a další prezentací stra-
ny. Řada z nás mladých měla možnost také kandidovat do zastu-
pitelstva Středočeského kraje, čerpat tak další zkušenosti a učit 
se veřejně vystupovat.

Na facebookové stránce probíhají mezi námi i různé diskuse, sna-
žíme se aktivně podílet na přípravě materiálů a kampaní pro volby 
do Sněmovny, které nás čekají 8. a 9. října. V našem kraji máme 
dost mladých členů strany, kteří nezahálejí a aktivně pracují pro 
lepší budoucnost.

Mgr. Ing. Tereza ČECHOVÁ HUMPOLCOVÁ, PhD., 
předsedkyně Komise mládeže Středočeského KV KSČM

Mladí rozhodně nezahálejí

Uctění památky zavražděné Anny Kvašové
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