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Volby

Berlínská levicová demonstrace v dešti, ale o to víc s horoucími srdci.

Mirka Vohralíková

POSTŘEHY Z LEVICOVÉHO BERLÍNA
Zúčastnila jsem se 13. ledna spolu s dalšími komunisty z Jičínska, Benešova,
Prahy, Karlových Varů, Litoměřic a dalších míst naší republiky pochodu ke 100.
výročí zavraždění významné sociální demokratky a později zakladatelky komunistické strany v Německu Rosy Luxemburgové.
Přes hodinu přicházel průvod především
mladých lidí z komunistické strany, ale
i z různých jiných levicových stran a hnutí
k památníku komunistických představitelů. Desetitisícový dav skandoval hesla,
jako například solidarita, internacionalismus, socialismus. Nad hlavami jim vlály
rudé vlajky se srpem a kladivem či
pěticípými hvězdami. Nechyběly ani portréty Rosy Luxemburgové, Karla Liebknechta, Karla Marxe i Lenina.
Neúčastnili jsme se jen tohoto nezapomenutelného zážitku. Soudruzi z Die
Linke pro nás připravili podvečerní setkání
se starostou a zastupiteli na radnici obce
Stahnsdorf. Při besedě jsme se dozvěděli

mnohé o vývoji města, a také o práci současného vedení obce. Pochlubili se novým
klubem pro seniory. Velmi nás zaujalo, že
zastupitelstvo je voleno na osm let (šest
stran a hnutí). Starosta je volen přímo, ale
v jiné době než zastupitelé. Obec asi s
16 000 obyvateli má přes sto zaměstnanců, ale jsou v tom zahrnuti též učitelé,
lékaři, učitelky mateřské školy a další
z městských organizací. V obci leží významný hřbitov se slavnými osobnostmi,
konají se motokrosové závody.
Takovéto návštěvy a kontakty jsou velmi
užitečné a měli bychom je podporovat
a vyměňovat si zkušenosti.
Věra ŽIŽKOVÁ

Rok co rok řešíme – a budeme
ještě řešit až do roku 2027 –
nějaké volby. Neustále je hledán
co nejvýhodnější model způsobu
hlasování. Vedoucí politická seskupení se snaží vytvořit takový
systém, který by jim v danou
dobu co nejvíce vyhovoval.
Od vzniku republiky byl volen
prezident parlamentem. Již za
doby volby Václava Havla, který
obhájil svůj post o jediný hlas, se
snažila pravice tento systém
změnit. Nakonec byla schválena
změna – na přímou volbu prezidenta. Miloš Zeman byl tedy již
dvakrát zvolen hlasy lidu. Ale
protože je to prezident svérázných způsobů, vlastních názorů,
nehodlající se nikomu podřizovat, není mnohým po chuti.
A opět se přemýšlí, jak to udělat,
aby byl zvolen ten pravý, ten,
který bude loutkou v rukou
správně orientovaných nohsledů,
vedených rukou trhu či strýčka
Sama. Nemohou snést, že se
Zeman stal prezidentem jen díky
hlasům nevzdělaných, velké politice nerozumějících venkovanů,
a vůbec, té hrozné lůzy, jak rádi
voliče prezidenta nazývají.
Chyba není ve způsobu volby, ale
v kampani okolo voleb. Je nereálné, aby prezident byl prezidentem všech. Vždy společnost
je rozdělená svými ekonomickými
zájmy, a tak i na postu hlavy státu si
každá skupina představuje jiného
reprezentanta. Zeman rozděluje
společnost? Ta je přeci již dávno
rozdělena a rozdíly se neustále
prohlubují. K jejímu ještě většímu
rozdělení přispívají i štvavé protizemanovské kampaně v médiích.
Pokračování na str. 2
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VOLBY

ANI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NENÍ ZÁRUKOU ÚSPĚCHU
Uplynulé tři roky žili občané České Skalice, mimo jiné, v naději, že se budou
moci vykoupat v čisté vodě v rekreačním zařízení na břehu Rozkoše. Po mnoha
nápadech, přišel kdosi – přesně nevím kdo – s myšlenkou koupacích jezírek
(dále jen biotopy). Rada města navrhla, zastupitelé odsouhlasili, úředníci jásali,
konali a Královéhradecký kraj přispěl dotací.
Samozřejmé je, že muselo proběhnout
výběrové řízení. V něm uspěla firma Green
Projekt a mohlo se začít budovat. Na podzim roku 2017 se začalo budovat s tím, že
do konce dubna následujícího roku (tj. roku
2018) bude hotovo a jezírka se začnou
napouštět. O akci informoval i Krajánek
2/2018. Máme konec ledna 2019 a jsme se
stavbou sotva v polovině. Je hotova hrubá
stavba sociální a správní budovy. Téměř je
dokončen filtrační komplex a je vyhloubeno
jezírko, tedy jáma pro jezírko, je v něm
i voda, ale ta stačí tak pro divoké kachny.
Proč a jak je to možné ? – Odpově je
prostá. Firma, jež vyhrála výběrové řízení,
mírně řečeno zklamala, by na počátku
vypadalo všechno dobře a nadějně. Zemní
a výkopové práce byly udělány v souladu s
plánem. Začalo se se stavbou výše uvedených budov. A pak začaly problémy.
Zdálo se, že firma nemá odborníka na
sanaci a zhutnění dna. Pak se ukázalo, že
nemá dostatek pracovníků. Stalo se totiž,
že firma přivezla 17 zahraničních pracovníků, ale za necelou půlhodinu dorazila
Cizinecká policie a 14 z nich odvezla. Po
této události na stavbě pracovalo 5–8 lidí.
Z toho logicky vyplývá, že nemohl být
splněn termín dokončení 30. duben 2018,
ba ani prodloužený termín 31. srpna.
Město požaduje po firmě Green Projekt
740 tisíc korun jako pokutu za nedodržení
termínu stavby.
Mně osobně se zdá tato částka neodpovídající, a proto jsem na prosincovém

jednání zastupitelstva vystoupil s návrhem,
aby město požadovalo na firmě další dva
miliony korun. To je totiž střízlivý odhad
ušlého zisku za neprovozování biotopů.
Bylo mi sděleno, že probíhají jednání právníků obou stran (žijeme přece v právním
státě) o vzájemných finančních vyrovnáních. Paradoxem totiž je, že firma, která
nesplnila své závazky požaduje po městě
kompenzaci v řádech milionů – údajně za
neplnění závazků města. Není to k smíchu?
Spíše k vzteku! Neodvedu práci a ještě
chci prémie!
Jak bylo naznačeno, jednání probíhají.
Mělo by dojít k dohodě o předání staveniště, aby město mohlo vypsat výběrové
řízení na dokončení stavby. Zbývá jen
doufat, že brzy bude vybrána solidní firma,
která biotopy dokončí alespoň letos, aby se
návštěvníci Automotoklubu mohli v roce
2020 smočit v koupacích jezírkách.
Letos někteří naší spoluobčané vzpomínají události, jež předcházely předání
moci komunistů těm, co byli u komunistů.
Pokud si dobře pamatuji, doby před oním
předáním, tak po přístupu, jež předvedla
jmenovaná firma, by její představitelé šli
pracovat do klíčového průmyslu. (Pro
nepamětníky – do dolů).
Možná by nebylo od věci některé zákony
oprášit. Jde přece o peníze nás všech –
daňových poplatníků.
Jiří ZVÁRA,
zastupitel KSČM
v České Skalici
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Dokončení ze str. 1

Žádný způsob volby nebude ideální,
pokud bude společnost rozvrácená,
s protichůdnými zájmy. Po dvou přímých
volbách prezidenta musíme konstatovat, že zvítězil zdravý selský rozum a ne
pochybné kavárenské intriky. Musíme
jen doufat, že i v dalších volbách si lidé
správně vyberou.
Čekají nás volby do Evropského parlamentu, které se zdají málo významné,
ale i tam je důležité dostat lidi, kteří
budou hájit zájmy republiky a jejích
občanů proti evropské byrokracii.
Věra ŽIŽKOVÁ,
předsedkyně KH KV KSČM

Věra Žižková u památníku v Berlíně.

ZDANĚNÍ DARU CÍRKVÍM aneb Zadními vrátky pěkně zpátky
KSČM při parlamentním jednání po
začátku roku uspěla s návrhem zdanit
nehorázně velké náhrady za údajně
ukradený majetek církvím, který nelze
vrátit. Bylo to i s přispěním poslance za
náš kraj Zdeňka Ondráčka. Velký úspěch
komunistů a dalších stran, které s daněním souhlasí, vyvolal pokřik církevních
hodnostářů a všech pravičáků.
Církvím majetek rozhodně ukraden
nebyl, a to ani komunisty ne. Jejich
věřícím už ukraden nebyl vůbec. Vždy
církvím darovávali věřící pole, domky
a cennosti přece dobrovolně a dobrovolně platili milodary i za svatby, pohřby
a křty, dobrovolně i starší ženy opečovávaly kostely... Ve starší historii to asi
s desátkem a majetkem po upálených
bylo jinak. První omezení církevního
majetku bylo uskutečněno Josefem II,
jak si pamatujeme z F. L. Věka.
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Církve měly jistý „nárok“ na majetek
neznárodněný první pozemkovou reformou za T. G. Masaryka (1919). V roce
1947 zbylo kolem 68 tisíc hektarů,
z nichž mělo být vyňato ještě 63 tisíc
hektarů, ale nebyly vyplaceny náhrady,

Kostely v Hradci Králové nestrádají.

proto by mohly být v současnosti předmětem vyrovnání. Ovšem církve žádají
225 tisíc hektarů. Vrácení budov
a náhrady za nevydané jsou další kapitolou. Mnoho z nich bylo vráceno již po
roce 1989 – vyhnány z nich byly domovy
důchodců, domovy mládeže i nemocnice. Smyslem akce je odloučení církve
od státu. Podle zákona z roku 2012,
schváleného o jeden hlas, má odlučování trvat ještě 27 let.
Žádná jiná země neobdarovala církve
tak štědře jako naše ateistická republika. Výše náhrad za nevrácený majetek
byla také rozhodně nadsazena. Například v ceně za hektar polí i lesů byla
vyšší, než cena obvyklá. Musí opravdu
církev, zejména římskokatolická (dostane přes 47 miliard), kvůli zdanění ústy
primase českého Dominika Duky vyhrožovat, že „to požene vejš“?
ø
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www Z jednání krajského zastupitelstva

„Nadělování“ církvím a pirátská pohádka
První jednání krajského zastupitelstva Královéhradeckého kraje v roce 2019, ve volebním
období bylo osmnácté, schvalovalo dopravní plán a přidělovalo finance do zdravotnictví
a sociální oblasti. Dramatická chvíle nastala při projednávání individuálních dotací, jež byly
předloženy opět v jednom „balíku“.
Kromě financí pro zdravotnictví, které je stále
v kritické situaci, byly rozděleny finance do
sociální oblasti. Přerozděleny jsou tu zejména
státní zdroje. Na rok 2019 dostal kraj 825 mil.
na dofinancování sociálních služeb, 180 mil.
pro příspěvkové organizace a 26 mil. pro další
organizace působící v této oblasti. Přesto
konstatoval radní Vladimír Derner (KDU-ČSL
v koalici), že zde bude deficit 71 mil., zároveň
však vytvořil rezervu 130 mil.
Královéhradecký kraj poprvé vyplatil prostředky z dotačního programu na podporu hospicové péče. Zastupitelé odsouhlasili 16 milionů pro čtyři subjekty, které poskytují tzv. paliativní péči, na čtyři roky. Nový dotační program
byl vyhlášen v prosinci loňského roku.
Uchazeči podali pět žádostí, přičemž dvě z nich

Hospic Anežky České. Další žádosti podaly
Domácí hospic Duha, o. p. s., Domácí hospic
Setkání, o. p. s., a Domácí hospicová péče Hradec Králové.
Znovu se diskutovalo o půjče pro Broumovský klášter, na rekonstrukci. Když nevyšel
dotační program z EU, není klášter schopen
splatit k již uhrazeným 3 milionům další dva,
ani podle dohodnutého splátkového kalendáře
z roku 2010. Zastupitel I. Adamec (ODS) uvažoval o odpuštění tohoto dluhu, zatímco Jan
Birke (ČSSD) chtěl dále jednat. Také další
peníze pro Biskupské gymnázium se střetly
s odporem několika zastupitelů, včetně
J. Lukáška (KSČM), který požadoval stejné
finance pro školy krajské. Podle radní
M. Berdychové (VČ, v PS snad již ANO) jsou

krajské školy zafinancované dostatečně. Dění
v zastupitelstvu kolem financí pro biskupství
nám popsala Táňa Šormová (KSČM).

Pohádka o pirátovi
Jedním z projednávaných bodů 18. zastupitelstva bylo „Poskytnutí dotací na individuální účel“. Smíchaná jablka s hruškami.
Jedním jablkem byla i žádost o 7 500 000 Kč
pro školu zřizovanou římskokatolickým biskupstvím. Rozběhla se diskuze a jedním z požadavků bylo i oddělení hlasování o této podpoře. S tímto požadavkem vystoupil mimo
jiných i zastupitel za Pirátskou stranu Martin
Jiránek (člen stejnojmenné strany a poslanec
Sněmovny) a svůj požadavek ukončil
sdělením, že pokud nebude odděleno, zdrží
se a usnesení nepodpoří. Nu, a hlasovalo se.
Usnesení prošlo, i když koalice nebyla kompletní. A hádejte, čí hlas PRO byl ten, který
pomohl? Přece našeho rovného, názorově
pevného a neovlivnitelného piráta. Komupak
a za co vděčí tak, že je ochoten obratem
několika málo minut (v pauze vyvolané
I. Adamcem – pozn. red.) změnit své rozhodnutí? Odpově nehledám, jeho svědomí ji zná.
A církve? Nedostávají ze státního rozpočtu
málo, nevlastní malé majetky. Přesto žádají
o další a další peníze z veřejných rozpočtů
– i toho krajského. Se zdaněním církevních
w
restitucí proto plně souhlasím.

www Jednal KV KSČM

Jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje je veřejné, další bude v termínu 25. 3. (vha)

ZDANĚNÍ DARU CÍRKVÍM aneb ...
ø
Když církve dostávají odškodnění
a na platy hodnostářů všech církví ročně
dvě miliardy z našich daní? Stěžují si, že
trpěli, protože výplaty byly možná nízké
a stát kontroloval, kolik jich je. Pravda, za
30 let se dostanou na nulový příspěvek,
tak se jistí už nyní... Většinové společnosti
nevěřících se zdaněním vrátí téměř 400
milionů ročně, a to Duka vyčítá? Peníze
budou užity jistě užitečněji. Už se však
ozývá ministr kultury, že je chce na opravy
státních církevních památek. Zadními
vrátky, zpátky. Ale neš – dovednosti
a umu našich předků vložených do kostelů si přece vážíme.
Po schválení novely zákona biskup
Malý (aktér 17. listopadu 1989) dochází
k názoru, že třicetiletá cesta české
společnosti od pádu totality nemusí sa-
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movolně směřovat ke stále vyšším úrovním svobody, zákonnosti a demokracie.
(Toho si občané také častokráte všimli...)
Zdanění náhrad patří podle něj k případům, kdy státní moc pod pláštíkem zákonnosti (tj. pomocí daní) zcizuje majetek nepříliš oblíbených menšin.
Opravdu neoblíbené menšiny v řádu
tisíců jedinců církevních hodnostářů –
věřící k tomu opravdu počítat nemůžeme – dostanou majetku (budov,
pozemků, lesů a vyrovnání) za 134 miliard.
A to je snad málo? „Historická zkušenost
ovšem učí i tomu, že lhostejnost či přitakávání takovým nepravostem se
společnosti obvykle vymstí,“ doplnil
Malý. Svatá pravda!
Mirka VOHRALÍKOVÁ

KV jednal na počátku roku za přítomnosti vzácné návštěvy, europoslankyně
a místopředsedkyně ÚV KSČM Kateřiny
Konečné.
Kateřina Konečná představila záměry
volební kampaně do evropského parlamentu (dále EP), jež se uskuteční 24. a 25. května. Na webu NENECHMETOTAK.CZ bude
představen program KSČM a dalších levicových osobností, které jdou do soupeření
o křesla v europarlamentu pod společnou
kandidátkou „KSČM – Česká levice
společně!“ Kampaň do EP je důležitá, nelze
se nechat strhnout názorem o zbytečnosti
a nepodstatnosti těchto voleb. Naši poslanci
budou bojovat za změnu fungování Evropské unie. Kampaň se bude podpořena plakáty, volebními novinami a samozřejmě na
internetových sítích, kandidáti vystoupí
v diskusních debatách. Členové orgánu se
seznámili s aktivitami výkonného výboru
ÚV KSČM, Zdeněk Ondráček byl jmenován
do stínové vlády pro otázky bezpečnosti.
Otakar Ruml, předesda klubu krajských
zatupitelů, upozornil na stále nedobrý stav
zdravotnictví. Situace je nepříznivá zejména
v rychnovské nemocnici, která je součástí
Oblastní nemocnice Náchod, proto dostala
staronového ředitele. Příprava celostátní
akce ve Svojšicích (7. září) je na dobré
cestě. Bude zaměřena na propagaci Haló
novin.
(vha)
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V ZASTUPITELSTVECH NEJDE VŠE JEN S HUMOREM
Není pochyb o tom, že rozšíření tratí
o druhou kolej a přebudování na vyšší
rychlosti způsobí nutnost přestavby stávajících přejezdů pro jejich bezpečnost.
Zejména chodců a cyklistů. Pokud se
týká silniční dopravy, preferujeme mimoúrovňová křížení, která jsou nejen bezpečná, ale současně zajišují plynulou
prostupnost touto bariérou. Tím se sníží
též izolovanost dotčených městských
částí. Jedná se o řešení přejezdů v ulicích Honkova, Kuklenská, konce Bezručovy ulice a na pražské trati Kudrnova,
Pardubická a v Plačicích. Dále v oblasti
Slezského předměstí. Příprava není dořešena a potřebné finance města nejsou
připraveny. A pokud bude město i nadále
váhat, nemůže investor čekat.
l Jak vypadá osud kaštanové aleje
podél pardubické trati a kuklenského
podjezdu?
Spory o budoucnosti kaštanové aleje při
trati na Pardubice stále doutnají. Skutečnost je však taková, že v tomto prostoru dlouhodobě rezervovaném právě pro
druhou kolej byla vysázeny jírovce pro
vyplnění prostoru. Přesto město spolu
s investorem železniční stavby zajišuje
po nezbytné redukci aleje vedle protihlukového opatření i parkové úpravy.

Samostatnou kapitolou je kuklenský
podjezd. Tato drážní mostní stavba je
v dobrém stavebním stavu a z pohledu
modernizace tratí
nemusí investor
nic měnit.
V průběhu projekčních příprav
vzneslo město
požadavek na
jeho celkovou
přestavbu (rozšíření na tři jízdní pruhy včetně
c y k l o s t e z k y,
chodníků a prohloubení). Muselo by ale potřebné stavební úpravy
vozovky, chodníků, opěrných stěn, přeložek sítí a přestaveb vjezdů do ZVU
a OD Aupark financovat ze svého.
Dohoda a zajištění financí dosud nejsou.
A nejde o malou částku – odhady zde
překračují 80 mil. Kč. Je diskutovanou
otázkou, zda toto rozšíření o odbočovací
pruh do Auparku a parkovacího domu
není jen další vyvolanou investicí pro
funkci obchodního centra a vpuštění
další dopravy na Gočárovu třídu do centra města.
Ing. Alois HAVRDA,
zastupitel města

zemřel. Nemohl tudíž vykonávat svojí
funkci.
Poté, kdy byla stavba téměř násilně zastavena, firma CTP požádala o dodatečné
stavební povolení. Mezi tím propadly souhlasy města se stavbou (ovšem jinou
stavbou, sice podobnou, ale jinou). Firma
CTP požádala město o nový souhlas se
stavbou a město odmítlo. Načež si to
začal investor vynucovat, dokonce pod
různými pohrůžkami a dost nevybíravým
způsobem. Vše vyvrcholilo, když investor
podal na město žalobu o náhradu škod ve
výši 746 864 euro (něco přes 20 milionů
Kč). To ale byl pouze zkušební balonek,
protože CTP vyčíslila celkovou škodu ve
výši několika stamilionů korun. Soud po
čase vyzval obě strany k uzavření soudního smíru. Zastupitelstvo sice o možnosti
uzavření soudního smíru jednalo, ale nepřijalo žádné usnesení. Důvodem, kromě

jiného, byla možná kolize vjezdu do skladového areálu se sjezdem z budoucí
Severní tangenty. Bylo požadováno stanovisko ŘSD, jako investora Severní tangenty, k této záležitosti. ŘSD vydalo
stanovisko, že navrhovaný vjezd do
areálu není v konfliktu se sjezdem ze
Severní tangenty.
CTP před nedávnem vyzvalo město
v pokračování jednání o uzavření soudního smíru. Rada města tento návrh projednala letos v lednu a vyzvala společnost
CTP ke vzetí zpět všech žalob proti městu
Hradec Králové. Pokud tak CTP učiní,
pak vyjádřila ochotu jednat v mimosoudním jednání v intencích již jednou navrženého smíru. Takže pokud společnost
CTP přistoupí na výzvu rady města, pak
je naděje, že celý spor bude vyřešen
a ukončen.
ø

))) Otázky pro zastupitele města Hradec Králové
ING ALOIS HAVRDA,
ZASTUPITEL ZA

KSČM

l Železniční stavby a město Hradec
Králové Veřejnost diskutuje o silničních stavbách a obchvatech a o jejich
negativech.
Město Hradec Králové protíná od severu k jihu bariéra železničních tratí. Ta
zároveň západním směrem omezuje
dopravní propustnost. V současné době
připravuje stát modernizaci a zdvoukolejnění jak železniční trati z HK ve směru
na Pardubice, tak i na Prahu a Týniště
nad Orlicí. Součástí je i úplná přestavba
kolejiště hlavního nádraží, jejího zabezpečení a nástupiš. Finišuje již příprava
na územní řízení, ve hře jsou vysoké dotace z EU. Stavby by měly být zahájeny
v roce 2020/21. Náš klub dlouhodobě
upozorňuje vedení města na význam
těchto staveb pro budoucí prosperitu
a udržitelný rozvoj a podporuje je. Územní koridory v územním plánu s těmito
stavbami počítají, ale jako vždy, potíže
jsou v detailech.
l Očekává však i rozvoj ekologické
železniční dopravy. Jak je připraveno
město Hradec Králové?

ING LUBOMÍR ŠTÉPÁN,
PŘEDSEDA KLUBU ZASTUPITELŮ

KSČM

l Spory o černou stavbu nebývají
ojedinělé. Spor města s firmou CTP je
již pěkným evergreenem. Spěje záležitost ke konci?
Je pravdou, že
toto je již také
docela vousatá
kauza. Její vývoj
bylo možné docela podrobně
sledovat
na
stránkách tisku.
Jen pro připomenutí uvedu,
že koncem roku
2014 firma CTP
zahájila stavbu
skladového areálu na Slezském Předměstí. Na stavbu neměla platné stavební
povolení a rozhodnutí o umístění stavby
na pozemcích bylo na jinou stavbu. Samotné provádění stavby bylo také značně
podivné. Například v době výstavby byl
na stavbě uvedený stavbyvedoucí dlouhodobě hospitalizován v nemocnici s těžkou nemocí a ještě v průběhu stavby
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l Jaké řešení by mělo být podle
vás správné?
Co je správné řešení celé černé stavby je
dáno úhlem pohledu. Stavba je v souladu
s územním plánem města Hradec
Králové. Dále se však názory rozcházejí.
Jedni chtějí nechat stavbu dostavět,
protože jsme již CTP dostatečně potrestali,
když jim to nepovolíme, tak tam ještě
mnoho let bude stát torzo stavby (po čase
dokonce nebezpečné) a CTP městu ještě
zaplatí 10 milionů korun. Druzí nechtějí povolit dostavbu areálu, jsou ochotni riskovat
další soudní spor s nejasným výsledkem
a chtějí nechat rozestavěnou stavbu
zbourat. Přeci si tady nebude bohatá
zahraniční firma dělat, co chce a porušovat
zákony. Na obou názorech je něco pravdy.
Tato kauza není politické rozhodování. Já
osobně se přikláním k názoru: nechat
areál dostavět. Názor celého klubu není
v tomto jednotný a v klubu jsou zastánci
nepovolení dostavby.
l Jaká klíčová rozhodnutí řeší při
investování nové městské zastupitelstvo v Hradci Králové?
Všechny strany, které kandidovaly do
zastupitelstva města Hradec Králové,
měly ve svých programech rozsáhlé
investiční priority a sliby. Na čelním
místě stála rekonstrukce Benešovy třídy,
rekonstrukce Velkého náměstí, stavba
fotbalového stadionu a další.
Velké náměstí stále leží na stavebním
úřadě v Hořicích, takže není co rozhodovat. Co se týká Benešovy třídy, tady
se vykupují pozemky, aby bylo možno
záměr uskutečnit. Takže setrvalý stav,
jako před volbami. Ono se totiž dobře
a snadno halasně hřímá a slibuje před
volbami, když se o tom moc neví.
Těžce se pak tyto sliby plní.
l Z tisku víme, že jste nesouhlasil
s novým výběrovým řízením na doda-

Divoké parkování u fakultní nemocnice je také jednou z bolestí Hradce Králové.
FOTO – M. Vohralíková
vatele stavby pro fotbalový stadion. tav apod. Ta je potřebná pro možnost
Jaký je stav po třech měsících od získání dotace na stavbu. Podle projekustavujícího zasedání zastupitelstva?
tové dokumentace na stadion je možné
Úplně stejný, jako před ním, jen zastupi- využívat stavbu i pro jiné činnosti, než je
telstvo zrušilo výběrové řízení na doda- fotbal, ale v územním rozhodnutí a stavatele stavby fotbalového stadionu. Od té vebním povolení je uvedena pouze jedna
doby se čeká, s čím vládnoucí koalice funkce, a tou je „fotbalový stadion“. Pokud
a investiční náměstek Jiří Bláha (ODS) bude nutná vícefunkčnost, je nutné provést
přijdou. Žádná klíčová rozhodnutí zatím změnu stavby před dokončením, a pak stanejsou a zastupitelstvo nic neřeší. Vznikla dion zkolaudovat jako vícefunkční.
sice pracovní komise zastupitelstva
Klub zastupitelů za KSČM byl proti zruměsta pro stavbu fotbalového stadionu, šení výběrového řízení na dodavatele
kde jsou zastoupeny všechny zastupitel- stavby. Důvodem bylo další oddálení zaské kluby, ale ta zatím čeká na odborné hájení stavby, která se připravuje již pomaposudky k projektové dokumentaci lu dvacet let. Uvedené důvody – příliš
a k rozpočtu stavby. Ta se zatím shodla vysoké nároky na stavebního dodavatele
na doporučení, aby se stadion stavěl celý v zadávací dokumentaci – nám připadaly
najednou, a tak snad na březnové jed- zástupné a měli jsme podezření, že někdo
nání zastupitelstva města bude předložen chce přípravu zastavit a přepracovat celou
návrh na to, aby se fotbalový stadion dokumentaci. To by znamenalo zdržení
stavěl najednou a ne po částech.
až o čtyři roky. Se stavbou stadionu jako
Dále komise řeší otázku multifunkčnosti celku souhlasíme.
stadionu, to je např. možnost pořádání
Ing. Lubomír ŠTĚPÁN,
kulturních a jiných sportovních akcí, výspředseda klubu zastupitelů KSČM

Právo občana na účast na veřejném zasedání zastupitelstva obce
Často se při dotazu, proč lidé nechodí na veřejná zastupitelstva obce, setkávám s odpovědí „Proč bych tam
chodil(a), když se můžu pouze dívat a mlčet.“ Možná
hlavně z těchto důvodů je účast občanů mnohdy velmi
malá, až mizivá. Lidé se mýlí, na vině je nedostatečná
znalost Zákona č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000
o obcích.
PRÁVA OBČANA OBCE PŘI VEŘEJNÉM
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zákon v tomto případě kromě jiného říká:
Občan má právo vyjadřovat na veřejných zasedáních
zastupitelstva obce svá stanoviska k projednávaným
věcem.
V praxi má tedy občan právo před hlasováním zastupitelů
o projednávaném bodu požádat o slovo a říci svůj názor, případně návrh k projednávaným věcem a řídící jednání zastupitelstva mu musí udělit slovo. Jednací řád, který má ze
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zákona každá obec, určuje čas daný jednacím řádem pro
vyslovení názoru a určuje počet vystoupení k danému bodu
(v Borohrádku je čas omezen na 3 minuty a jedno vystoupení k jednomu bodu).
Kromě jiného má občan ze zákona právo:
3 Hlasovat v místním referendu.
3 Vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce.
3 Nahlížet do rozpočtu obce, do usnesení a zápisů zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich
výpisy.
Práva občanů obce najdete v § 16 výše uvedeného zákona
o obcích. Demokracie je sice pomalá, ale lidstvo zatím nic
lepšího nevymyslelo. Vaše účast je vhodná, vždy zastupitelé
rozhodují o užití vašich peněz.
Ing. Miroslav PALHOUN,
zastupitel Borohrádku
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Právě jsem se
vrátil z Hradu...

CO TY ČERNÝ CO TY
VZADU…

Okřídlenou větu Klementa Gottwalda, zná už i mladá generace.
Jako předseda vlády se vrátil
z pražského Hradu, když prezident
Edvard Beneš schválil jeho návrh
na reformu vlády. To nebylo zdaleka vše, co se po 25. únoru 1948
začalo měnit. Bylo nutno přebudovat celý československý průmysl a zemědělství.
Pro všechny hlavní obory se začala
budovat učiliště, jak pro chlapce, tak
dívky. Nejvíce bylo nutno posílit doly,
těžký průmysl, zemědělství a na
všech místech byli vyžadováni pracovníci vyučení, kteří dokáží ovládnout nové technologie a postupy.
Také do armády byli přijímáni mladí
chlapci do různých škol, které
připravovaly nové vojenské kádry,
jichž bylo v armádě nedostatek. Většinu důstojnického sboru tvořili důstojníci, kteří sloužili ještě za první
republiky, nebo se vrátili z Anglie,
většinou i se svými anglickými manželkami. Ve velitelském sboru, který
se rekrutoval z těch, kteří bojovali po
boku Rudé armády, rozhodně nebylo
tolik mužů, aby stačili budovat novou
armádu.
Tato opatření se dělala rychle, některá až překotně, ale ta doba taková
řešení vyžadovala. V armádě byly
vytvářeny kurzy, v nichž mladí muži
z dělnických rodin získávali základní
vědomosti k tomu, aby mohli zastávat důstojnické funkce na nižších
velitelských stupních. Základní zlom
nastal po nástupu generála Alexeje
Čepičky do funkce ministra národní
obrany. Postavení armády se zcela
změnilo. Radikálně se zvýšila úroveň
stravování. Právě tehdy vstoupil do
armády mladý Jaroslav Průšek
(nedávno zemřel ve věku 91 let). On
patřil k těm mladým, kteří chodili na
brigády, a to jak do dolů, tak do
zemědělství. Také pisatel těchto
řádků vzpomíná, jak absolvoval kurz
dirigentů malých osvětových těles,
jak nacvičoval na Spartakiádu, jak
plnil podmínky Čtenářského odznaku
Julia Fučíka a kolik závodů se
zúčastnil v rámci armádních soutěží
tělovýchovy a sportu.
Prožili jsme tenkrát radostné mládí
a čas dnů nám vyplňovala práce,
taneční a pěvecká vystoupení, sport
a osobní lásky...
Jiří KNOPP

Ta koleda má pokračování: ...vystrkuješ na nás bradu. To tříkrálové koledování snad kdysi mělo svůj půvab
a snad i poslání. V těchto letech v začátcích třetího tisíciletí však už jej nemá.
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nich vybírali různé poplatky a odpustky,
to stále platí. Ani jeho plamenná obě
nepomohla.
Jak je možné, že se nestydí organizovat nejrůznější sbírky pro charity od lidí
a samotná církev svatá stále žije v přepychu, zejména v tom vatikánském.
Mnozí pravicoví politici, kteří se neustále
holedbají jak jsou demokratičtí, nad těmito církevními manýry drží stále ochrannou ruku.
(JiK)

BÍLÁ KRONIKA

Pastuškové (tři králové) ve Slezsku v roce
1910.
FOTO – Čeněk ZIBRT

Církev svatá římskokatolická ústy svého nejvyššího, papeže Františka, se
zřekla zlaté nádhery a papež František
vyzval kněze a preláty ke skromnosti.
Také k tomu, aby projevili lítost nad prohřešky, kterých se dopustili na dětech.
Nějak se jim do toho nechce, ani do
skromnosti, ani se nestydí za těžké
hříchy. Měli by se kát a místo toho organizují sbírky, žebrají pro ty, kterým jsou
dlužni. Kolik jen stovek miliónů obdrželi
od státu a nestydí se posílat DĚTI (to
přece funguje stejně jako v reklamě)
s kasičkami a žebrat!
Mistr Jan Hus se zřejmě nedočká
omluvy, ani prohlášení za svatého. To,
co on tehdy kázal, jak církev hamoní
a nešetří ani těch nejchudších, aby od

Ze všech médií se na naše hlavy snášejí pouze a jen špatné zprávy. Člověku z
toho jde hlava kolem. V každém, kdo prochází kolem mne, vidím málem zloděje,
loupežníka a násilníka. Však také nás
nabádají krasavice v krátkých sukýnkách, abychom si dávali pozor, nenalétli
podvodníkům, nikomu neotevírali byt
a peníze na nákup nosili v té nejspodnější kapse a v uzavřené peněžence.
Takto vyškolen, vypravil jsem se na
poštu pro důchod. Sotva jsem vzal za
kliku, mladý pán mi dveře podržel
a pustil mě dovnitř. Ihned jsem si zkontroloval své peníze. Představte si,
neokradl mě! Udýchaný jsem se postavil
za slečnu a řekl jí, že si půjdu chvíli sednout. Ona mi řekla: nemusíte, já vás
pustím před sebe. Poděkoval jsem, ale
pak mi to nedalo a opět jsem si přepočítal svoji hotovost. Byla v pořádku.
Potom jsem obdržel důchod, vstrčil
jsem obnos do náprsní kapsy a pevně
stiskl. Ta slečna, jež mne pustila před
sebe, se sehnula podala mi pětistovku,
která mi upadla na zem, a já to nepostřehl. Poděkoval jsem a rychle jsem
prchal z pošty. Jen snad náhodou mě
dnes nikdo neokradl...
Už začalo mi kručet v břiše,
ale měl jsem víc než jindy,
dostal jsem přidáno od Babiše!
Jirka KNOPP

Výsledky Tříkrálové sbírky 2019
Sbírku s pomocí dětí a jejich doprovodu pořádá Charita (římskokatolické církve).
Z daru, který vhodíte do pokladničky, zůstává 65 % Charitě, která u vás koledování zorganizovala, 15 % využije na své projekty příslušná diecézní Charita
(péče o bezdomovce, hedikepované, specializované dávkovače léků), 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % je
režie sbírky.
Diecéze královéhradecká,
jedna ze sedmi
18 448 942 Kč
Koleda celkem 117 868 039 Kč
Tříkrálový koncert
22 005 Kč
Za DMS
1 266 495 Kč
Celkem
119 134 534 Kč
5% režie =
5 956 727 Kč
(Zdroj www.trikralovasbirka.cz, některé částky ještě nebyly dopočteny.)
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ZIMNÍ PŘEMÍTÁNÍ
Nadpis jsem si vypůjčil od bývalého státního
prezidenta V. Havla, který nazval jednu ze
svých publikací Letní přemítání – jenom jsem
zaměnil jednu roční dobu za druhou. Útlou
knížku jsem si svého času koupil snad někde
ve výprodeji (slovy za jednu korunu – sic!),
abych se přesvědčil o duchaplnosti jednoho
„z největších světových filozofů“ současné
doby. Nebyl jsem však obsahem nikterak
dotčen, takže jsem ji prachobyčejně odložil.
Ani jeho absurdní dramata nedosahují děl
E. Ionesca (Plešatá zpěvačka, Židle, etc.), to
jenom současní dramatičtí umělci a jejich kritici si nedovolí napsat něco jiného než superlativa. Již delší dobu koluje mezi lidmi jeden
vtip – parafrázuji: Víte, že knihy Václava Havla
jsou často překládány? Ano, jsou překládány
z místa na místo.“

Ale vrame se k horké současnosti. Patrně
jste si všimli, že písničkář J. Hutka neomaleně
a obhrouble nazpíval CD s pamflety na
demokraticky zvoleného prezidenta Miloše
Zemana, názvů Ovarova revoluce a Miloš
a zubatá. Když bych generalizoval, tak si
známý nizozemský houmlesák (slangový
výraz pro bezdomovce a tuláky) a milovník
jointů přivolává na Zemana „zubatou“, totiž
smrt. Podobně se zachoval i v dílku Ovarova
revoluce, kdy na něj „plive“ bezpříkladným,
přímo hnusným způsobem – cituji: „V Krem-

lu už mu vodka zraje, on světovou roli hraje,
vítěz v mnohé pitce… Ovarova revoluce
(jako refrén). A nejenom to, jsou tam těžší
kalibry. Mohl by mně někdo dodat termín,
jenž je vyšším stupněm k hyenismu, který
Hutka prokazuje? Dobře totiž musí vědět, že
prezident trpí neuropatií nohou, ale má i jiné
zdravotní potíže, a přesto se takto chová. Je to
od něj nenávistná kampaň, kterou vede spolu
s mišíky, steigerwaldy, rejžky a dalšími.
Stejně tak vystupuje i Tomáš Klus, který
rovněž dal v plen svůj úhel pohledu na Miloše
Zemana, kdy prý se ozývá z jeho úst jen
nenávistné vrčení, chybí otevřenost, respekt
a ochota naslouchat druhým. Podle mě tito
rádoby demokraté (te mám na mysli politiky
tzv. Demokratického bloku a jejich přisluhovačů), není-li po jejich, tak poučují, mentorují
a dělají ze sebe Pána Boha. Nebude daleko
doba, kdy Klus určitě sám na sobě pocítí tu
skutečnost, až budou lidé ignorovat jeho koncerty a vystoupení.
Vzpomínám si na slova národního umělce K.
Gotta – cituji: „Jak mě můžete srovnávat
s panem Klusem? Já jsem zpěvák, on je jen
písničkář!“
No, a diskusní stůl zavilé moderátorky
Wittovské na ČT s jedním pirátem ve studiu
a V. Filipem, diskutujícím z Českých Budějovic, stran mobilů Huawei mě nenechává
klidným. Zmíněná redaktorka vždy odpovědi
V. Filipa „usekla“, dala slovo Pirátské straně
(nechala piráta dlouze hovořit) a dokonce
vyjadřovala svůj neodborný názor, který byl
důrazně V. Filipem kritizován (pokud náhodou
slovo dostal). Takto tedy vypadá naše
žurnalistika!
Mám zato, že budete se mnou souhlasit,
když řeknu něco o tom, že se mně z tohoto
soustředěného mediálního ataku některých
redaktorů (co některých, všech!) dělá zle –
a to je slabé slovo.
Miloslav SAMEK

Beseda a setkání
v místnosti na radnici
ve Stahnsdorfu byly
vydařené. Příjemní
hostitelé z DieLinke
připravili opravdu
výborné pohoštění.
Češi sekundovali
domácím uzeným
(Petra T.) a soudkem
piva... Bude třeba
návštěvu a pohoštění
na české straně
oplatit.

HLEDÁME REDKAČNÍ SPOLUPRACOVNÍKY
KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje, ročník 19. Toto číslo vyšlo v únoru 2019 v Hradci Králové.
Evidenční číslo: MK ČR E 10060. Vydává Královéhradecký krajský výbor KSČM, Všehrdova 194, 500 02 Hradec
Králové. Redakce, tel.: 608 476 828. Příspěvky posílejte do 15. dne v měsíci na výše uvedenou adresu, nebo na e-mail:
krajanek@volny.cz. Neoznačené snímky jsou volně přístupné nebo v majetku redakce. Nevytištěné příspěvky zaslané
do Krajánku budou zveřejněny na webu http://kscmkrhk.cz.
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www SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

JIČÍNSKO
Josef Vejnárek ze Sobotky oslaví 85 let.
Alois Pospíšil z Hořic v Podkrkonoší se
dožívá zasloužených 90 let.
Jmenovaným přeje OV KSČM spolu se
základními organizacemi všechno nejlepší,
zdraví a spokojenost, poděkování za
dosavadní práci pro stranu a společnost.

NÁCHODSKO
Hana Viková se dožila 65 let v plné síle,
též Karel Štěpánek a Hana Škorpová, která
patří k oporám stranické organizace, se v
plné síle dožila 85 let, všichni z Jaroměře.
Zasloužené 95. narozeniny oslavila Božena
Vlčková z Náchoda a rovněž zasloužených
97 let se dožívá Jaroslava Hladíková
z Nového Města nad Metují. Pěkné 75.
narozeniny oslavil Jiří Lokvenc z Nového
Města nad Metují, který patří k oporám ZO
KSČM.
OV KSČM v Náchodě a ZO KSČM všem
přejí mnoho zdraví, štěstí a pohody
v dalších letech.

KRÁLOVÉHRADECKO
Šedesátku oslaví Eva Svobodová, ZO 68
HK, a Jiří Tačner ze Lhoty pod Libčany.
Sedmdesátiny má Jiří Břeň ze ZO 42. Hana
Všetečková ze Lhoty pod Libčany oslaví
osmdesátiny a 85 let Stanislava Ježková ze
ZO 34 HK. Zaslouženou devadesátku
očekává Radovan Havlík ze ZO 29 Hradec
Králové.
Všem přeje OV Hradec Králové udržení
dobrého zdraví a dobrou náladu do dalších
let. Děkuje za podporu KSČM.

TRUTNOVSKO
Jaroslava Labátová oslaví 65 let, Hana
Bezděková 70 let, Josef Hůlka 65 let, všichni z Trutnova. Jaroslav Efler z Úpice uvítá
75. narozeniny. Slávina Sittová z Hostinného očekává 85. narozeniny.
Slunné dny prožité ve zdraví a dobré
pohodě do dalších let přeje OV KSČM
Trutnov.

RYCHNOVSKO
Pavel Kupka z Bolehošti bude mít 65 let.
Ludmila Smisitelová z Borohrádku 3. 2.
oslavila zasloužené devadesátiny. Božena
Dernerová, dobrá duše všech legrácek,
z Ledců se směje svým 75. narozeninám.
Vratislav Horák oslaví 85 let a Jiří Lorenc
75 let, oba z Rychnova n. Kn. Věra
Kučerová ze Solnice má 65 let. V Týništi
n, O. budou oslavovat Jiří Bubeník
šedesátiny a Jan Zářecký 85 let.
OV KSČM Rychnovska přeje všem dobré
zdraví a elán do dalších let. Děkuje za podporu strany.
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SMĚJEME SE
KRAJÁNKEM

S

w Povídala blondýna své přítelkyni:
Klárko, já asi opravdu blbě řídím.
Představ si, že tuhle na mě promluvila
moje navigace: Za pět set metrů zastavte a nechte mne vystoupit!
w Bývalý student vysoké školy: Stále
čekám, kdy v reálném životě využiji své
znalosti, že 42 x (3bd x a – 18 rd) = 0.
w Nojo, příteli, po sedmdesátce sice
nerozeznáš už ta malá písmenka, ale
blbce poznáš stejně již z dálky.
w Povídali si kamarádi v hospodě: Jo,
Pepa, ten neviděl létající talíř do doby,
než se oženil.
w Holka, povídala kamarádka své
přítelkyni, nejlepší investice je deset
deka čokolády. Okamžitě z toho
získáš dvě kila navíc!
w Proč máte ráda pouze bohaté muže,
ptá se známé herečky novinář – a ona
mu odpovídá: Mýlíte se, já miluji pouze
veselé chlapíky a nemohu za to, že
mezi nimi nejsou žádní chudáci.
(JiK)

www KRAJÁNKOVY

NETRADIČNÍ DOBROTY

Vepřové kuličky s olivami
Pro 2 osoby: l 200 g mleté vepřové plece
l 4 lžíce pasírovaných rajčat l 50 g
zelených vypeckovaných oliv l lahůdková
cibulka l 1 dl bílého vína l lžička
olivového oleje l bazalka l oregano l pepř
l sůl.
Mleté maso osolte, opepřete, dobře
promíchejte s lžicí
studené vody, aby
se bílkovina spojila. Vytvarujte kuličky
o průměru
2–3 cm.
Opečte kuličky ze
všech stran na
pánvi, přidejte jemně nasekanou cibulku a společně
krátce opečte; pak
podlijte
vínem
a nechte prudce
povařit, aby vyprchal alkohol.
Přidejte pasírovaná rajčata, zmírněte oheň a pod
pokličkou duste asi
dvacet
minut.
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Podle potřeby podlijte trochou vody,
aby se směs nepřipalovala.
Přidejte bazalku a oregano, podle
chuti osolte a nakonec nechte prohřát
na plátky nakrájené olivy. Podávejte
s těstovinami.
Jistě jste poznali italskou inspiraci,
kterou stojí za to vyzkoušet.
Připravila
Taána LANKAŠOVÁ

www POZVÁNKY
j 19. 2. od 16 hodin
v sále U Švagerků se budete moci
setkat a besedovat s politologem

prof. OSKAREM KREJČÍM
o situaci ve světě a v Číně.
Pořádá KV KSČM
ve spolupráci s OV KSČM HK

j MDŽ na Náchodsku
Den žen oslavíme v sokolovně
v Jaroměři-Jezbinách
v sobotu 2. března od 18 h.
Hraje oblíbený OK STYL. Občerstvení
zajištěno. Odvoz možný.
Srdečně zve ZO KSČM Jaroměř

S

j BESEDA
LENKOU PROCHÁZKOVOU
A MONIKOU HOŘENÍ

dne 11. dubna od 16 hodin
U Švagerků v Hradci Králové
Pořádá LKŽ
j Klub LKŽ HK – v únoru se sejdeme 19. 2.
v 15 h. v zasedačce a navštívíme besedu.
Dne 7. března se zúčastníme městské oslavy
MDŽ v kině BioCentral od 10 h. a 14. 3. bude
schůzka v zasedačce od 14 h.
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