
  

 

PRAVDA  ZLEVA 
P   Ř   E   Č   T   I      A      P   Ř   E   D   E   J      D   Á   L 

  ČÍSLO 17                  Z Á Ř Í    2016                    INFORMACE, KTERÉ MOŽNÁ NEZNÁTE 

Vážení spoluobčané,  

 uplynuly čtyři roky a nastal opět čas předvolebních klání - ano, volby do krajských zastupitelstev 

jsou opravdu doslova za dveřmi. Jste v těchto dnech doslova zahlceni informacemi o tom, jak nejrůznější 

politické i občanské subjekty budou hájit vaše zájmy v dalším volebním období v Zastupitelstvu plzeňské-

ho kraje.  

 Kandidátky se vás snaží přesvědčit o tom, že jejich program je ten nejlepší a jejich kandidáti jsou ti 

nejvhodnější pro to, aby prosazovali svou krajskou politiku. Každý velice dobře ví, jak řešit zdravotnictví, 

školství, dopravu, sociální oblast, ochranu přírody, kulturu, bezpečnost i desítky, možná stovky dalších 

oblastí. Již méně se však hovoří o tom, jak zabezpečit financování takového bombastického volebního 

programu. Koneckonců značná část  kandidátů nemá ani ponětí o tom, jak vypadá tvorba či čerpání kraj-

ského rozpočtu. 

 KSČM vám předkládá několik bodů, které jsou pro naše kandidáty naprosto nepřijatelné - náš lídr 

by možná řekl, že přes to nejede vlak. Dále vám chceme přiblížit několik kandidujících z našeho okresu. 

Volby do krajských zastupitelstev 

Volební program pro Plzeňský kraj 
 Trvalým zájmem je rovnoměrný rozvoj území celého kraje a spokojenější život jeho obyvatel. Poli-

tická moc v kraji musí vycházet z principu poměrného zastoupení dle výsledku voleb uplatněným ve 

všech orgánech zastupitelstva kraje. Narůstající kompetence státní správy na úrovni kraje a jejich finanční 

zajištění před nás staví nutnost nabídnout občanům reálnou alternativu rozvoje kraje. V souladu 

s programem KSČM podpoříme  iniciativy a návrhy  na zdanění finančních náhrad za nevydaný církevní 

majetek i na úplnou  odluku církve od státu. 

Zdraví a sociální jistoty - odmítáme: 

 rušení, omezování a zhoršování dostupnosti zdra-

votní péče na území kraje 

 rušení, omezování rozsahu, kvality a dostupnosti 

sociálních služeb pro občany 

 sociální zabezpečení pro ilegální migranty a další 

osoby zneužívající sociální systém 

Školství a kultura - odmítáme: 

 zavádění povinné inkluze do základního školství, 

rušení základních praktických škol 

 zakládání soukromých a rušení státních škol 

 jakoukoliv formu placení školného 

 likvidaci učňovského školství 

 rušení praktických škol 

 zavádění zvláštních výsad ve školních zařízeních 

pro žáky nepřizpůsobivých rodin 

 zneužívání humanismu pro rizikové osoby  

Rozvoj venkova - regionální rozvoj         

- odmítáme: 

 zvyšování nezaměstnanosti v Plzeňském kraji 

 odchod obyvatel z venkovského prostoru z důvodu 

zhoršování dostupné zdravotní a sociální péče, dopravní 

obslužnosti a nabídky zaměstnání 

 zdražování pitné vody, která patří mezi základní 

lidské potřeby 

Bezpečný život v kraji - odmítáme: 

 snižování počtu příslušníků, počtu služeben a útva-

rů Policie ČR a HZS 

 úspory státního rozpočtu realizované na úkor bez-

pečnostních a záchranných složek 

 budování cizích vojenských základen, včetně poby-

tu cizích vojsk na našem území 

 budování nebo zřizování zařízení pro migranty na 

území kraje  
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Ing.Věstislav Křenek (* 1951), člen KSČM, Domažlice 

uvolněný předseda Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje, 

původní povolání - voják, soukromý podnikatel, 

zaměření politické činnosti - bezpečnost, veřejné zakázky, 

krédo - žijme vyvážený život, protože každé narušení životní rovnováhy vede ke stresům, k 

hádkám, k nepřátelství, k válce. 

KSČM  -  SPRÁVNÁ  VOLBA  VAŠÍ  BUDOUCNOSTI 

BEZPEČNOST A PROSPERITA – jak jsi přišel na toto heslo a co si pod tím má volič představit? 
 Uvedené heslo jsem poprvé zveřejnil na okresní konferenci v lednu 2016. Impulsem byla zhoršující se bez-

pečnostní situace ve světě a pokračující ilegální migrace do Evropy s neblahými důsledky. Na druhé straně jsem 

znal úspěšné výsledky hospodaření Plzeňského kraje v tomto volebním období, na kterých se podílela koalice 

KSČM a Sociální demokracie. Pro názornou představu si volič může též představit pod těmito slovy dvě spojené 

nádoby, kde jedna bez druhé nemůže existovat. Pokud společnost chce budovat prosperitu, tak musí pracovat 

v klidu a v míru, což je zase úkolem oblasti bezpečnosti. Ta zase může být budována jen pokud má potřebné a od-

povídající personální, materiální a finanční zabezpečení. Prosperita má ale daleko širší pojem, a proto ji nevztahuji 

jen k oblasti bezpečnosti. Prosperita také není výslovně ekonomickým pojmem, protože zahrnuje všechny oblasti 

lidské činnosti. Jsem přesvědčen, že v nastávajícím novém volebním období budou slova „bezpečnost a prosperita“ 

skloňovány velmi často, a to ve všech pádech. 

Jsi zvyklý získávat a vyhodnocovat informace. Jak se má volič orien-

tovat v informacích, které mu při volební kampani jsou předkládá-

ny? A to jak z oblasti jednotlivých stran/kandidátů, tak i z oblasti 

volebních programů? 

 Žádný volič nežije ve vakuu. Má své praktické životní zkušenosti, 

v drtivé míře nevěří zpravodajským pořadům ČT-1 a ČT-24. Na druhé 

straně je tady internet, kde lidé se vyjadřují bez servítku a nazývají věci a 

jevy skutečně pravým jménem. Samotná volební kampaň je už jen vyvr-

cholením, protože volební kampaň ve skutečnosti běží celé volební obdo-

bí a volič vidí osobně ve svém okolí, zda se slova proměňují v činy, nebo 

zda někdo stále jen slibuje a v případě neúspěchu se vymlouvá na jiné 

politické subjekty, případně na ostatní koaliční partnery. V případě našeho Plzeňského kraje mohu zcela zodpověd-

ně prohlásit, že tyhle nešvary se ve vládnoucí koalici KSČM se Sociální demokracii nevyskytly. Jistě, byly občas 

nějaké třecí plochy, které se ale podařilo vždy úspěšně vyřešit, což svědčí i o vyspělosti politického jednání. 
 Faktem ale je, že některé záležitosti by komunisté řešili důrazněji a efektivněji, pokud by měli v Radě kraje 

většinu. Nám komunistům v podstatě jde o výkonnější nastavení systému řízení v podmínkách samosprávy a státní 

správy na úrovni kraje. Do systému řízení patří podle mně nepochybně také oblast kontrolního řízení, kde vidím 

řadu problémů. Nejde tak ani o samotnou kontrolní činnost, ale hlavně o dotažení kontrolních závěrů jak v jejich 

realizacích, tak i v postihu odpovědných řídících pracovníků. Od roku 1990 se postupně začal obecně v ČR vytrácet 

pocit odpovědnosti, protože odpovědnost se nestala kritériem hodnocení lidí, zejména pak řídících pracovníků, a to 

na všech úrovních, počínaje obcemi, přes rezortní ministerstva a zákonodárnými orgány konče. To se nepochybně 

také promítá do nespravedlivého hmotného ohodnocení, což je pro lidi hodně citlivé téma. Stačí jen připomenout už 

mnohokrát kritizované „zlaté padáky“ a jiné různé podobné nešvary, zejména u těch organizací, které jsou financo-

vané z veřejných finančních prostředků. 

Informace o tvé dosavadní práci v komunální i krajské politice – úspěchy i případné neúspěchy. 

 V letech 2006 – 2010 jsem byl v Domažlicích členem Komise pro bezpečnost a dopravu. V letech 2010 – 

2014 jsem byl zastupitelem Města Domažlice a plnil jsem funkci předsedy Kontrolního výboru. Od roku 2012 až 

dosud jsem krajským zastupitelem a uvolněným předsedou Výboru pro veřejné zakázky Plzeňského kraje. Mezi 

úspěchy předsedy Kontrolního výboru v Domažlicích řadím všechna schválená opatření zastupitelstvem města, kte-

ré Kontrolní výbor navrhl na základě věrohodně zjištěných problémů a nedostatků, protože u vedení města Do-

mažlice byla zjevná nechuť k výsledkům práce Kontrolního výboru vedeného členem KSČM. 
 U výkonu funkce předsedy Výboru pro veřejné zakázky Plzeňského kraje jde o řadu složitostí jednak při pro-

jednávání nových veřejných zakázek a jednak při komplexních kontrolách už provedených veřejných zakázek. 

V každém případě se podařilo nastavit velmi účinný systém práce Výboru, protože do jeho ustanovení v roce 2012 

žádný takový orgán u Krajského úřadu či zastupitelstva neexistoval. Podařilo se stmelit práci jednotlivců ve Výbo-

ru, a to bez ohledu na jejich politickou příslušnost, protože práci Výboru jsem postavil na odborném principu a ne 

na politicko-ideologických předsudcích. 
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 V kontrolní činnosti se podařilo kromě zjišťování nedostatků také naplnit výchovnou funkci kontroly u jed-

notlivých zadavatelů – ředitelů zřízených organizací v Plzeňském kraji. Mnozí ředitelé organizací tak tiše žasli, 

když jsme jim ukázali, co byli schopni v realizační fázi plnění veřejné zakázky podepsat. Rozbory z kontrol jsme 

velmi poctivě projednávali s řediteli organizací, kteří tak začali chápat například i význam Smlouvy o dílo, jako 

právního dokumentu. U tří ředitelů organizací byl Výbor pro veřejné zakázky už nucen přistoupit k navržení na je-

jich personální řešení, které Rada plzeňského kraje také realizovala. 
 
Co bys chtěl v krajském zastupitelstvu dosáhnout? 
 Dosahovat něčeho mohu teprve tehdy až budu zvolen a budu pověřen konkrétní odpovědností za výkon svě-

řené funkce. Rozhodně budu chtít zanechat „svou osobní stopu“, aby se o ní pozitivně mluvilo ještě v době, kdy už 

tam nebudu. 

Proč by voliči měli dát svůj hlas KSČM? 

 Svět není černobílý. Polistopadový vývoj v ČR byl nejefektiv-

nějším obdobím nikdy nevyhlášených stranických prověrek, které 

spontánně a fakticky oddělilo zrno od plev. 
 Současní čeští komunisté od roku 1990 prošli trnitou, blátem a 

špínou pokrytou cestu, která je nezahnala do rezervace, ale zocelila je 

v boji s politickými protivníky, kteří se klaní „zlatému teleti“. Zá-

kladní zákon kapitalismu „Honba za ziskem“ bude jednou pokořen a 

komunisté budou u toho. 
 Současní čeští komunisté rovněž nikdy nezapomenou na eko-

nomická zvěrstva při privatizaci národního majetku a také nikdy ne-

zapomenou na ty, kteří pod rouškou demokracie a humanismu přive-

dou český národ na práh válečného konfliktu, případně k rozpadu české státnosti. 
Současní čeští komunisté rozhodně nikdy nebudou v předklonu před cizáky ve své vlastní zemi. 

Jsi „služebně mladý“ komunální politik – co tě nejvíce překvapilo po nástupu do funkce starosty? 
 Rozdíl mezi firemní sférou a veřejnou správou je v rozhodování. Ve firmě se člověk často může rozhodovat 

poměrně rychle a samostatně, ve veřejném sektoru většinu věcí musí schvalovat příslušný orgán a to se mnohdy 

prodlužuje i na několik měsíců.  
 Často nastávají situace, kdy člověk nemůže každému vyhovět a to se těžko vysvětluje. Přesto mě denně pře-

kvapuje podpora ze strany veřejnosti, která je největší motivací v další práci.  
 

V čem vidíš význam/přínos propojení komunální a 

krajské politiky? 
 Propojení komunální a krajské politiky znamená 

přiblížit problémy obyvatel měst a obcí v kraji směrem 

ke krajskému zastupitelstvu. Je tak možné dělat politiku 

pro lidi i na úrovni krajů. Komunální politik je s občany 

v nejužším kontaktu, proto by měl také nejvíce znát je-

jich potřeby. Důležité je však lidem naslouchat a to bez 

rozdílu.  
 

Omezuje tě nějak skutečnost, že jsi jako bezpartijní 

na kandidátce KSČM? (obec i krajské zastupitelstvo) 
V Klenčí pod Čerchovem se snažíme dělat politiku, kte-

rá je prospěšná pro lidi a to bez rozdílu stran. Důležité je 

poslouchat potřeby obyvatel a nesoustředit se na to, jest-

li je nebo není člověk členem politické strany. Jsem veli-

ce rád, že komunisté podporuji i bezpartijní kandidáty. Nemyslím si, že je v dnešní době rozhodující členství 

v politické straně, ale hlavní jsou názory a myšlenky člověka a také to, zda se ztotožní s programem dané strany.  

Ing. et Ing. Jan Bozděch, Ph.D. (* 1986), bez politické příslušnosti 

starosta městyse Klenčí pod Čerchovem, 

původní povolání - vedoucí projektů, podnikový kontrolor v oblasti financí, 

zaměření politické činnosti - regionální rozvoj, školství, kultura, 

koníčky - cestování a turistika, tanec, příroda, kultura. 
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Co bys chtěl v krajském zastupitelstvu dosáhnout? 
 Dlouhodobým problémem celé Evropy je migrační vlna. Plzeňský kraj není naštěstí touto krizí postihnut tak, 

jako sousední Německo, avšak musíme dbát o naši bezpečnost. Proto v případě zvolení, budu klást důraz na podpo-

ru bezpečnostních složek, městskou policií nevyjímaje. U větších měst nejsou problémy takové jako u malých obcí, 

které nemají prostředky umožňující zřízení městské policie a jsou tak odkázáni na státní policii.  
 Bezpečnost je stejně důležitá také na silnicích. Stále sílící kamionová a tranzitní doprava ohrožuje veškerou 

bezpečnost na komunikacích všech tříd a tento stav není 

trvale udržitelný. Pro zvýšení efektivity dopravního systému 

je klíčový jasný strategický plán. Bude tak možné systema-

ticky realizovat opatření, která povedou ke změně charakte-

ru dnešní dopravní situace pomocí obchvatů, zpoplatněných 

silnic pro kamiony nebo jiných druhů dopravy, např. želez-

niční.  
 V oblasti zdravotnictví je často zmiňována dostupnost 

péče. Nesmíme však zapomenout na personál v zařízeních, 

který často chybí a tím myslím nejen lékaře, ale i zdravotní 

sestry a také např. kuchaře. V době, kdy je trh práce zahlcen 

absolventy humanitně zaměřených oborů, musíme podporo-

vat klasické profese, jakými můžou být zedník, tesař, pokrý-

vač a mnoho dalších. Tito pracovníci nám nejvíce chybí 

v běžném životě.  
Špatně dostupnou sociální péči pomůžou řešit terénní pra-

covníci a komunitní centra, tedy nejen výstavby sociálního 

bydlení, ale také zajistit bydlení pro mladé rodiny s dětmi a nejen jim nabídnout kulturní a společenské možnosti.  
Oblastí k řešení je samozřejmě mnohem více a věřím, že se nám je podaří postupně zrealizovat.  
 

Proč by voliči měli dát svůj hlas KSČM? 
 KSČM představuje stálici na politické scéně. Poslední 4 roky byla součástí vedení Plzeňského kraje a v této 

pozici se osvědčila. Motto strany „S lidmi, pro lidi“ nabízí program zaměřený na všechny skupiny obyvatel našeho 

kraje.  

Ing. Lubomír Porvich (* 1962), člen KSČM, Horšovský Týn 

technik v zemědělské společnosti, 

původní povolání - agronom, 

zaměření politické činnosti - zemědělství a životní prostředí, 

člen zastupitelstva města Horšovský Týn 

 Jmenuji se Porvich Lubomír, narozen 21.června 1962.  Žiji v Horšovském Týně a pracuji jako technik  na 

úseku rostlinné výroby v Meclovské zemědělské a.s. v Meclově .  

 Jsem aktivním členem KSČM. V loňském roce jsem byl zvolen předsedou ZO KSČM v Horšovském Týně. 

Od posledních voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje jsem členem komise pro životní prostředí a zemědělství. 

Druhé volební období jsem členem zastupitelstva města Horšovský Týn za Komunistickou stranu Čech a Moravy. 

 Co bych rád prosazoval? Určitě kvalitní životní 

prostředí pro nás všechny ve městě i na venkově. Život-

ní prostředí se tvoří činností nás všech. Především kaž-

dý občan je tvůrcem svého životního prostředí např. 

v nakládání s domovním odpadem a jeho tříděním. 

K tomu lze využít prostředky druhé nově vyhlášené 

výzvy operačního programu 2014+ ministerstva život-

ního prostředí zaměřené na sběr, třídění a úpravu odpa-

du. Zvýšením podílu jeho třídění nemusí docházet k tak 

velikému drancování přírodního bohatství – naše lesy, 

zásoby nerostných surovin. V kraji byla vybudována 

super moderní spalovna. Ve spalovně musí ovšem hořet 

odpady už nerecyklovatelné. Recyklovatelný odpad je 

přínosem pro náš život. 
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        Zemědělství a především zemědělská prvovýroba je neodmyslitelným spolutvůrcem životního prostředí všude 

kolem nás. Správně obdělávané plodiny v menších honech spolu s lesními celky jsou přínosem pro zadržování vody 

v krajině. K zadržování vody v krajině lze přispět i postupným navrácením toků do přírodě blízkého stavu, tedy me-

andry a přírodní břehy se stromy místo betonových koryt. 

     Základní prvkem životního prostředí je půda jako neroz-

množitelné a nenahraditelné bohatství. Půdní fond není mož-

né „rozebírat“ kolem dálničních přivaděčů jako políčka na 

šachovnici ve jménu vzniku logistických center i mnohdy 

pod hlavičkou vzniku nových pracovních příležitostí. Je třeba 

aktivně využívat areály už dnes nefunkčních a zaniklých to-

váren, mnohdy i kasárenských objektů.      

     Rád se pohybují pěšky po naší krásné Šumavě a ještě více 

tajemných koutů naskýtá mnohdy „neobjevený“ Český les. A 

právě zákon o národních parcích se stal politickou hrou. 

Osobně budu vždy podporovat samostatný zákon o Národ-

ním parku Šumava. Území NP Šumava má v sobě jedinečnou 

šanci skloubit potřeby lidí, kteří v něm žijí a jsou natrvalo 

„přirostlí“. Zkvalitnit jejich život i v těch nejodlehlejších 

místech. Zákon jim musí ovšem umožňovat podnikatelské 

aktivity spojené s přírodou, například formou rozvoje zpraco-

vání zemědělské produkce s cílem soběstačnosti a i rozvoje agroturistiky a podporou místních regionálních potravin 

a výrobků. Žijící kraj bude vždy lákadlem pro turisty, kteří rádi přijedou a ještě radši se budou vracet do příjemného 

prostředí šumavských hvozdů. Oba dva elementy musí být součástí života, který Šumavu dál udrží jako nenahradi-

telné přírodní bohatství. Kde nelze v zájmu ochrany přírody jinak jsem pro scelení prvních zón ochrany NP Šuma-

va. Ve své činnosti budu plně podporovat rozvoj aktivit chráněné krajinné oblasti Český les. 

Petr Cvalín (* 1990), člen KSČM, Staňkov 

operátor výroby, dálkový student střední školy, 

původní povolání - automechanik,  

zaměření politické činnosti - bezpečnost,  

krédo - něco tak malého, jako třepetání motýlích křídel, může v konečném dů-

sledku vyvolat tajfun třeba i na druhé polovině světa.   

Co vede mladého člověka k tomu, aby se začal politikou vážně zabývat? 
 Politikou jsem se začal zabývat roku 2013 a přiměla mě k tomu špatná sociální situace v republice.  

 

Jsi poměrně známý z informačních médií (blog, Facebook) – co ti přináší polemika s příznivci či odpůrci 

tvých názorů? 
 Abych řekl pravdu, tak rád diskutuji i s názorovými odpůrci, protože 

jsem zastánce názorové plurality. Myslím, že jakákoli diskuse je k něčemu 

užitečná. 

 

Jak přesvědčit mladé lidi, že politika se týká i jejich vlastního života? 
 Mladé lidi nelze přesvědčovat o tom, že se politika týká i jejich vlast-

ního života. Mladí lidé na toto musí přijít sami, aniž by je někdo přesvědčo-

val. 

 

Co bys chtěl v krajském zastupitelstvu dosáhnout? 
 V krajském zastupitelstvu bych se chtěl věnovat bezpečnosti. Primár-

ní úkol každého politika je pracovat pro své občany. 

 

Proč by voliči měli dát svůj hlas KSČM? - tvůj vlastní názor!!! 
 KSČM v Plzeňském kraji dosáhla pozitivních výsledků. Například co 

se týče toho, že Plzeňský kraj je jako jediný krajem nezadluženým. Nehledě 

na to, že oficiálně je náš kraj nejlepším místem pro život. Myslím, že 

KSČM dokázala, že jí záleží na životech obyčejných lidí a věřím, že si toto 

lidé uvědomují. 
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