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Není to jen heslem: KRAJ PRO LIDI!
První říjnový víkend máme letos opět ve znamení voleb. Volíme své zástupce do krajské samosprávy a třetiny Senátu. Některé spoluobčany
demokratické volby spíše obtěžují, neuvědomují si, že účastnit se a zvolit
své zástupce je jedním z nezcizitelných občanských práv v demokracii.

Mediální podmínky
Společnost je dlouhodobě pod tlakem
politických manipulací, v nichž hrají jednu z důležitých rolí veřejnoprávní média
– televize a rozhlas. U soukromých sdělovacích prostředků si dokážeme podle
majitele odvodit, komu slouží. U veřejnoprávních je to složitější. Platí si je ze
zákona každý občan, a přitom nemá žádný reálný vliv na obsah vysílání. Netroufnu si tvrdit, komu vlastně veřejnoprávní média slouží, ale jedno vím naprosto jistě – neslouží občanům. Občan si
měsíčně zaplatí nezanedbatelnou částku

za to, aby mohl vystrčit nos a nechal se
za něj pány redaktory vodit. Za naše
peníze šíří polopravdy, zkreslují a oklešují či ignorují informace a nakonec
nezřídka otevřeně lžou.

Rádoby rovnost kandidátů
Jako špatný vtip tak vypadá ze zákona
daná rovnost kandidujících subjektů na
stejný mediální prostor, v němž by oslovila voliče. Hodně špatný vtip, když názory
jedné části politického spektra jsou šířeny
prakticky nepřetržitě a jiní dostanou pár
minut vysílacího času. Pro mediální podmínky je klíčové produkovat nemyslící,

Petra Zakouřilová
polovzdělané a egoistické osoby, pro něž
jsou důležitější šaty známé divy než stav
ekonomiky. Propracované volební programy, splněné či ignorované sliby
voličům, to vše je přece vedlejší. Ještě by
nám to občana znepokojilo a zatoužil by
využít aspoň zbytky demokracie a šel
k volbám s odpovědným rozhodnutím.

Politické ambice
Kandidáti v třešňovém tričku to opravdu
nemají jednoduché. Potřebovali by oslovit
co nejpočetnější skupinu spoluobčanů
a přesvědčit je, že kraj a nakonec i Senát
tu může být opravdu pro ně. Lidé neznají
principy fungování krajské samosprávy
a státní správy, netuší, co kraj může
a nemůže pro ně udělat. Netuší, že zodpovídá především za školství, dopravu
a sociální služby a vše mimo tyto oblasti může prosadit jen ve spolupráci nebo
Pokračování na str. 2
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v soupeření s vládou. Politické ambice
kandidátů jsou různé – od představy
posílení vlastní důležitosti, spojené s příjemným přivýdělkem, přes vidinu moci či
pohodlný život v opozičních lavicích, kdy
za nic nezodpovídám a všechno mohu
kritizovat. Kandidáti, kteří spojili své
jméno s KSČM, mají vlastně jedinou
společnou ambici – vyjadřovat zájmy
občanů kraje, protože kraj by měl být
opravdu pro lidi.

Mluvme spolu narovinu
Nepříznivé mediální podmínky a nejen
ony limitují vliv našich kandidátů na
občany. Jistě, mají své volební noviny,
které by pošta měla doručit do každé
domácnosti, mají krajskou stránku Haló
novin a mají Krajánka, o plakátech

letácích a billboardech nemluvě. Je tu
ovšem malý háček. Pokud tyto tiskoviny
najde občan ve schránce, asi o nich moc
přemýšlet nebude,. Proto naléhavě
vyzývám všechny komunisty a sympatizanty, aby naše materiály předávali
pěkně z ruky do ruky s promyšleným
komentářem. Že nám přitom někdo
vynadá, sprostě nás urazí? No co, veřejnoprávní televize to svým antikomunismem dělá každý den. Už jsme si přece
zvykli. Je nezbytné, aby lidem došlo, že
nám nejde o koryta a prebendy, ale že
nám jde o ně. O lidi. Mluvme s nimi proto
narovinu a při každé příležitosti je
ponoukejme, aby využili jedno z posledních demokratických práv: Šli volit a volili
dobře!
Taána LANKAŠOVÁ

Je nutné zajistit co největší účast voličů
Úkol, který před naší stranou a před
každým komunistou v podzimních volbách stojí, je plná účast u voleb všech
členů strany a co největšího počtu
sympatizujících voličů, které náš program oslovil.
Před volbami je nutné v maximální míře
zajistit propagaci našeho volebního programu a kandidátů. Plakátováním, či
jiným rozšiřováním volebních materiálů
by se měl zabývat důsledně každý člen
strany. Nesmíme dopustit, aby tento úkol
byl vlastní jen členům okresních výborů,
musí pomoci celá členská základna. Co
nejvíce občanů by se s krajským programem mělo seznámit a především kandidáti do voleb by jej měli šířit.
Musíme si uvědomit, že na každém
hlasu, který získáme, záleží. Doporučuji
dále, aby každý člen okrskové volební
komise plně využil možnosti, kterou
volební zákon poskytuje, a to je návštěva

voličů s přenosnou schránkou u nich
doma. V každém okrsku známe své členy
a víme o sympatizantech. Členové strany
by měli zmapovat situaci, kdo z jejich
okolí do volební místnosti ze zdravotních
důvodů nedojde, a přenést požadavek do
okrskové volební komise. Ta by takové
voliče měla navštívit. Pokud volební
schránku členům a sympatizantům nezajistíme, přijdeme o jejich hlasy. Splnění
tohoto úkolu by nemělo představovat
problém, jestliže si jej naši zástupci ve
volební komisi vezmou, ve spolupráci
s okresními výbory, za svůj.
Jistě se snaha o získání co největšího
počtu voličů vyplatí. Opravdu každého
hlasu, který by nebyl využit, by byla velká
škoda. Čím jich bude víc, tím lépe. Bude
více krajských zastupitelů pro prosazování
volebního programu.
Miroslav KALIVODA,
kandidát do zastupitelstva KhK

KRAJÁNEK PŘEDSTAVUJE KANDIDÁTY KSČM
DO ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
KVALITNÍ A VŠEM OBČANŮM DOSTUPNÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY
Zdravotnictví a sociální služby patří mezi mé priority a témata, kvůli kterým jsem se
rozhodla kandidovat. Jejich rozvoj a lepší podmínky pro občany bych ráda aktivně
podporovala. Druhé volební období jsem také zastupitelkou
města Trutnova a snažím se z této pozice podpořit rozvoj svého
města. Kromě své profese se zároveň ve zdravotnictví věnuji
mnoho let odborovým aktivitám, už mnoho let jsem předsedkyní
odborové organizace v Oblastní nemocnici Trutnov, a. s. Stále si
doplňuji vzdělání. Svou aktivitou jsem pomohla zachránit unikátní dětskou léčebnu Vesna v Janských Lázních. Ve volném čase
ráda cestuji, zajímá mne kultura, a také fotografování.
Mgr. Iva ŘEZNÍČKOVÁ,
46 let, bez PP, žije v Trutnově, pracuje ve zdravotnictví
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www Slovo předsedkyně
KhKV KSČM

Svoboda, zdraví, peníze
Nová nemoc, která se šíří od zimy po
celém světě, si vyžádala již mnoho obětí. Státy přistoupily k pandemii různě.
Někde nedělali téměř žádná opatření
a až když počet nakažených i mrtvých
dosahoval vysokých čísel, přistoupili
k určitému omezení.
Naše vláda reagovala celkem rychle
a přísná karanténní opatření zamezila
v první vlně šíření nemoci jejímu celoplošnému rozšíření. Ovšem tato opatření
vedla k omezení aktivit v některých sektorech hospodářství. Zejména to postihlo
turistický ruch a interpretační umělce,
hlavně hudebníky a divadla. Nemohly se
konat různé festivaly, koncerty a jiné
akce, kde se shromažuje mnoho lidí.
To vedlo ke kritice vlády a všichni do té
doby podnikatelé, kteří se se státem jen
neradi dělili o své zisky a hledali různé
finty, jak uniknout své daňové povinnosti, začali křičet o pomoc ze státních
peněz. Nyní je jim stát dobrý, neuvědomují si, že tyto peníze musíme zaplatit
my všichni formou státního dluhu.
Z mnohých stran se i ozývá volání po
odškodnění a ukončení různých omezení. Volají po svobodě. Máme tedy
právo svobodně rozsévat nákazu, protože si myslíme, že nás se to třeba nebude týkat? Co je to za svobodu, když je
spojená se smrtí? Znovu tu nastává
otázka, která je kladena již mnohokrát,
kde končí svoboda jednoho a začíná
svoboda druhého?
Je otázka, co je pro nás důležitější. Je to
možnost kupovat nesmyslně drahé oděvy,
auta a jiné předražené, často i nekvalitní
značkové zboží, pro život nedůležité, nebo
je to naše zdraví. Neukázala nám karanténa, že je možné žít i jinak, nehonit se neustále jen za penězi, ale radovat se
i z jiných maličkostí, krásy přírody, společně prožitých chvil.
Pandemie ukazuje, jak je kapitalismus
prohnilý, jak málo mu záleží na lidských
životech a jak upřednostňuje práva některých jednotlivců nad prospěchem celé
společnosti. Ukažme lidem, že my jsme
tu pro ně a nám záleží na každém životě.
Ve volbách do krajského zastupitelstva
podpořte kandidáty za KSČM, aby mohli
prosazovat zájmy obyčejných lidí v našem kraji.
Věra ŽIŽKOVÁ

w Krajánek O 8–9/2020

KDE JE BEZPEČNO,
TAM SE DOBŘE ŽIJE!
ZDENĚK ONDRÁČEK – 51 let, KSČM,
Trutnov-Horní Staré Město, policista, pplk.
v. v., poslanec Parlamentu ČR a krajský
zastupitel a zastupitel města Trutnov

PODPORA RODIN NESMÍ
V KRAJI CHYBĚT
PETRA ZAKOUŘILOVÁ – 46 let, bez politické
příslušnosti, žije v Kostelci nad Orlicí,
ředitelka MŠ, městská zastupitelka

ZDRAVÝ KRAJ PRO LIDI
SOŇA MARKOVÁ – 57 let, KSČM, žije
v Náchodě, exposlankyně PS PČR, expertka
na zdravotnictví, členka správní rady VZP
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VOLTE HLAVOU
VÁCLAV ORT – 68 let, KSČM, žije v Sobotce,
podnikatel v oboru restauratérství a ubytování, místopředseda ÚV KSČM

NEDEJME SE!
JOSEF LUKÁŠEK – 68 let, KSČM, žije
v Bystrém v Orlických horách, středoškolský učitel, nyní místostarosta

POLITIKA PRO LIDI,
NE PRO VLASTNÍ KAPSU
TÁŇA ŠORMOVÁ – 64 let, KSČM, žije v Hradci
Králové, učitelka, zastupitelka města
Hradec Králové i Královéhradeckého kraje

ZÁJEM OBČANŮ
NA PRVNÍM MÍSTĚ
LUBOMÍR ŠTĚPÁN – 66 let, KSČM, žije
v Hradci Králové, projektant, dlouholetý
zastupitel města Hradec Králové
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Kde je bezpečno, tam se dobře žije!
Po více než 23 letech práce u policie na různých úrovních v oblasti
vyšetřování jsem se stal bezpečnostním poradcem a zástupcem ředitele na
střední škole, kde jsem učil právní předměty. V roce 2013 jsem byl poprvé
zvolen poslancem a následně jsem mandát obhájil v roce 2017. V krajském
zastupitelstvu pracuji ve druhém volebním období.
V Poslanecké
sněmovně pracuji ve výborech
zaměřených na
právo a bezpečnost. Jako zastupitel Královéhradeckého kraje
sloužím
také
v bezpečnostním
výboru. V kraji
jsem dopomohl
mnoha dobrovolným hasičským sborům
k získání financí na techniku, rekonstrukce či dokonce výstavbu nových
hasičských zbrojnic. Aktivně podporuji
činnost všech složek Integrovaného
záchranného sboru. Rád bych pokračoval s prací v bezpečnostním výboru, popř.
výboru pro dopravu. Personální propojení
mezi krajskou a celostátní politikou mi

nedělalo problémy, dokonce bych řekl, že
jsem toho využíval. Jako poslanec
pomáhám Kh kraji při řešení konkrétních
záležitostí a na kraj zpětně přenáším
nové informace z centra.
Ve svém volném čase, který se mi již
zúžil jen na neděli, relaxačně sportuji,
beru s sebou manželku a dvě dcery,
chodím na houby nebo pracují kolem
domu. Rád se projedu na kole, v zimě na
běžkách a rád chodím i plavat. Každý
měsíc se alespoň jednou snažím vystoupat na Sněžku. Každý rok o letních
prázninách pracuji jako oddílový vedoucí
na dětském táboře. Když je času více,
rád také, jen tak s batohem na zádech,
poznávám nová místa, a již u nás nebo
v zahraničí.
JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D.
51 let, KSČM, Trutnov, poslanec

))) OTÁZKY PRO ZDEŇKA ONDRÁČKA
vedoucího kandidáta KSČM do krajských voleb
l KSČM jde do voleb s heslem KRAJ
PRO LIDI. Tomu odpovídá i váš program, v němž slibujete řídit se potřebami občanů kraje, konzultovat se
starosty a odborníky řešení problémů.
Půjdete skutečně touto cestou?
Heslo vychází z celostátního hesla naší
strany a samozřejmě i program, s kterým
vstupujeme do krajských voleb, odpovídá
potřebám obyvatel žijících v regionu
Královéhradeckého kraje. Samozřejmě
bez aktivní konzultace, bez aktivní spolupráce a setkávání se se zástupci měst
a obcí, a to jsou představitelé samospráv, nebo různých zájmových sdružení
a spolků, by ta práce možná nebyla, bez
přímého kontaktu s lidmi to dělat nejde.
l Může se podařit obrátit pozornost
Rady kraje třeba od jistého preferování některých regionů?
Skutečně máme pocit, že v mnoha
oblastech je preferována oblast Náchodska, protože část radních a významných krajských zastupitelů stávajícího
zastupitelstva je právě z tohoto regionu
a jsou to především politici současné
koalice. Nejen Náchodsko, ale i Rychnovsko se tedy zdají být preferovány, ale
může to být jenom naše domněnka.
Osobně se domnívám, že by takovéto
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Při osmém výstupu na Sněžku podpořili
Zdeňka Ondráčka přátelé – i poslankyně
Květa Matušovská.
koalice. Bylo to častokrát třeba, případně v které oblasti? V čem s kritikou
komunisté uspěli?
Práce krajského zastupitele je o informacích, které máte a vzhledem k tomu,
že jste v opozici, je vždy o malinko
složitější se k některým informacím
dostat. Kritizovali jsme například oblast
sociálních služeb, požadovali jsme po
Radě kraje, aby nám předložila více
konkrétních materiálů a podrobností
o tom, jak danou problematiku řeší a ne
vždycky jsme s tím byli spokojeni. Takže
ta kritika tam skutečně je, ale vždy to je
cíleně na jeden konkrétní projekt, nestalo
se, že bychom řekli, že jedna z oblastí
vůbec nefunguje.

preferování být nemělo a celý kraj by se
měl rozvíjet plošně, by chápu, že problémy například některých vyloučených
lokalit nebo hůře dostupných lokalit, jako
je třeba Broumovsko, je potřeba řešit individuálně.
l Jsou finance kraje v podobě individuálních dotací, které přiděluje rada
kraje, rozdělovány spravedlivě?
Co se týká individuálních dotací, tak
při posledním zasedání zastupitelstva
jsme na ně rozdělili kolem 80 milionů
korun. Samozřejmě zaznívají hlasy,
a jsou to i naše poznatky, že individuálZ rozhovoru s vedoucím kandidátem.
ní dotace nejsou rozdělovány transparJana DUBNIČKOVÁ
entně a spravedlivě. Problém je v tom,
že se hlasuje o celém balíčku a vždy se
najde někdo, kdo tam má
nějaký individuální zájem. To,
že nelze hlasovat po blocích,
popřípadě o jednotlivých dotačních věcech samostatně, je
dlouhodobě kritizováno a věřím, že nová koalice, která
vznikne z krajských voleb, přehodnotí poskytování individuálních dotací tak, aby tyto výtky
do budoucna nezaznívaly.
l Z pozice opozice se snadněji kritizuje vládnutí složené Zdeněk Ondráček a Josef Tylš na akci pro veřejnost.
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OBCHVATY MĚST A DOSTATEK BYTŮ
Bc. Petra Zakouřilová, ředitelka MŠ a zastupitelka města Kostelec nad
Orlicí, kandiduje v krajských volbách za KSČM jako bezpartijní. Vyrůstala v
Rychnově n. Kn. v komunistické rodině a skoro 30 let žije v Kostelci nad
Orlicí. Levicové názory jí nejsou cizí. Má ráda cyklovýlety spojené s historií.
l Jak jste se dostala k levicovosti?
Vyrůstla jsem s rodiči, kteří byli v KSČM
a před deseti lety mne oslovila Věra
Žižková, abych pracovala s ní v kontrolním výboru zastupitelstva Kostelce. Tím
jsme spolu začaly více komunikovat.
Nakonec jsem kandidovala za KSČM i do
zastupitelstva města a jsem v něm už
druhé volební období. Snažím se tam
prosazovat normální lidské názory a přístupy. Není to vždy jednoduché.
l Co je pro vás vlastně to levicové?
Podle mne to dobře vystihuje heslo
S lidmi pro lidi. Hlavně, by lidé měli mít
stejné šance. Vidím, jak jsou propastné
rozdíly mezi mladými rodinami. Mělo by
se jim nějak pomoci – ale není k tomu
žádný systém. Hlavně je pro ně problém
získat byt. Nebo chybí práce pro maminky na částečný úvazek. Rodiče často
pracují v nepřetržitých provozech a péči o
děti musí někomu svěřovat. Ještě bych
připomněla, že k levicovosti patří i hrdost
na naši zemi, domov.
l Jaká byla cesta k ředitelování ve
školce?
Pracuji stále ve školství – na malotřídce
a na 2. stupni jako asistentka holčičky se
zdravotním znevýhodněním. Nyní pracuji
již dlouho v městské mateřské škole, kde
jsem se stala ředitelkou. Je to ta větší
školka ze dvou městských. Máme pět tříd
a 111 dětí. Snažíme se – školka je stále
plná, takže má asi mezi rodiči dobrý zvuk.
Ve školce pracuje tým velmi kreativních
pedagogů a v roce 2017 jsme znovu
otevřeli vlastní kuchyň. Sice mne to stálo
rok života, ale podařilo se a rodiče to kvitují. Bylo obtížné třeba získat kuchařky,
zde, kde je škodovka s vysokými platy.

Na cyklovýletě.
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Získala jsem však zkušené a velmi
šikovné paní kuchařky a jsme tomu moc
rádi. Vaříme z čerstvých surovin a děti si
pěstují na záhoncích zeleninu a bylinky.
Je to pod projektem Malý zahradník z firmy v České Skalici, odkud nám dodají hlínu, hnojiva a osiva... Letos máme v projektu bramboračku. Pěstujeme brambory,
mrkev, hrášek, celer – a z čerstvé zeleniny budeme vařit bramboračku. Také
musíme respektovat dietní omezení dětí,
kterých v poslední době přibývá. Máme
ve třídách dvě lednice pro dietní boxy,
které si děti přinesou z domova.
l A projekt obědy do škol zdarma
funguje i u vás v MŠ?
Propaguji to,
protože
si
myslím, že je
to dobře. Není
s tím žádná
velká
administrativa. Je
spravedlivé, že
je
nevybírá
nikdo že školy.
Z úřadu práce
nám nahlásí,
které dítě má
na oběd zdarma
nárok,
a nikdo jiný se
V Kostelci nad Orlicí.
o tom nedozví.
Kraj
potom
pošle na dítě peníze.
l Kraj se stará hlavně o střední školy.
Jak vidíte situaci po slučování škol?
V Kostelci máme dvě střední školy,
obchodní akademii a zemědělskou školu.
Naštěstí se zde nesloučily – nemají zase
tolik společného. Sloučením se mnoho
financí neušeří. Podle mne je příliš středních škol na počet dětí. Děti se vlastně
pohodlně se čtyřkami dostanou na maturitní obory. Nikdo nakonec nechce pracovat manuálně... Nebo po maturitě skončí
zde ve škodovce místo toho, aby třeba
rozvíjeli svou živnost. Bylo by třeba preferovat řemeslné a technické obory. Také
soukromých škol je mnoho – děti se pak
méně učí, mají jistotu. Nemusí mít každý
maturitu. Kraj se stará o sí středních škol
a technický stav budov, tak nyní byla
zrekonstruovaná střední průmyslová
škola v Rychnově.
l Co je problémem na Rychnovsku
ve spojitosti s velkou automobilkou?
Je dobré, že průmyslová zóna SolniceKvasiny přispívá k tomu, že v okrese je
opravdu malá nazaměstnanost a lidé se

Odpočinek u maminky na terase...

mají dobře, rostou nové domky. Je cítit
ale i velká nejistota, kolik se vlastně
vyrábí a jak to bude do budoucna i s coronavirem. Tisíce zaměstnanců však sem
dojíždějí a v ubytovnách žijí cizinci. Velkým problém je hustá doprava na komunikacích. Mnoho kamionů vozí materiál
pro výrobu a hotová auta, i když nové
automobily se odvážejí i po železnicí. Je
nutné urychlit výstavbu obchvatů měst.
Na zastupitelstvu města Kostelce se
obchvat řeší od roku 1986, kdy vznikl
první projekt. Opravy a obchvaty by se
měly z kraje řešit komplexně, aby se
starostové zbytečně nedohadovali.
l Města a obce asi netrpí jen hustou
dopravou...
Dalším problémem je také velký útlum
služeb v Kostelci – a nejen tam. Lidé utíkají
za vyššími platy do automobilky, i když je
tam vysoká intenzita práce. Zavírají se
restaurace a další obchody krachují a je
těžké kamkoliv obstarat zaměstnance.
Také bude třeba udržet dopravu do
menších obcí, i když jezdí třeba málo lidí.
l Slibujete podporu malým sportům,
jaké s nimi máte zkušenosti?
Se svými dětmi jsem absolvovala všechny tréninky a soutěže v softballu a rodiče
jsou vždy ti, kteří musí zajistit trénink
finančně i časem. Je to obě v rodině.
Dnes už jsou mé děti dospělé – a jsem
dokonce 1,5 roku babičkou –, ale pokud
ještě syn potřebuje, tak jej podpořím. Je
jedno, jaký sport děti provozují, hlavně, že
se hýbou. Lidé, kteří se ve svém volném
čase dobrovolně věnují dětem a mládeži,
by měli být podporováni. Ti nemotivovaní
nakonec třeba skončí a náhrada často
není. Byla bych ráda, aby se rozdělovaly
pro sporty peníze spravedlivěji. V kraji
bych proto ráda pracovala v komisi pro
sport a volnočasové aktivity nebo pro
výchovu, vzdělávání a pracovní příležitosti, případně ve výboru sociálním.
l Co byste nejraději v kraji změnila?
Kromě lepší dopravní situace bych
chtěla prosadit, aby mladí mohli lépe
získávat dostupné byty. Aby se obnovila
masivnější výstavba, aby nebyly byty tak
drahé. Vím, že to přes krajské finance
bude obtížné. Kraj a stát může v tomto
podpořit obce, aby se výstavby obecních
bytů, nebo do přípravy pozemků pustily.
(vha)
FOTO – archiv Petry ZAKOUŘILOVÉ

5

Nedejme se!
Nedejme se, je mým volebním heslem. Asi se ptáte, v čem se
nemáme dát? Toho by bylo v každé oblasti víc než dost. Jako
například: nedejme se okrádat o naši vodu, o naše nerostné
bohatství, o výsledky naší práce, našich mozků... a mohl bych
dále pokračovat. Mě však jako bývalého učitele zajímá především školství. Nedejme se nadále ohlupovat. A už informačními prostředky (tisk, televize, rozhlas), kde je objektivní snad už
jen přesný čas a předpově počasí, tak učebnicemi (pokud
vůbec nějaké mají) našich dětí a vnoučat. Nedávná koronavirová krize ukázala v plné nahotě, jak dalece chybí jednotné
učební osnovy. Rozptyl témat v jednom měsíci školního roku,
v jednom a témž postupném ročníku, mezi třemi sousedícími
školami je obrovský. Lituji dítě, jehož rodiče se stěhují za prací,
To je skutečně tristní. O kvalitě předávaných znalostí nemluvě.
A jestliže si k tomu čtenáři připočítají násilně vnucenou inkluzi
(ve státě, který měl vysoce kvalitní speciální školství), tak se
nemohou divit, že je tak obrovský zájem o víceletá gymnázia.
Upozorňuji, že nejsem proti integraci dětí se zdravotním
postižením do normálních škol, několik takových jsem učil, ale
je potřeba vytvořit vhodné podmínky pro děti s mentálním
postižením. Tím, že je „nacpeme“ do běžných základních škol,
těmto dětem velmi ubližujeme. Za prvé „nestíhají“, mnohdy se
stávají terčem posměchu nebo šikany, a za druhé je okrádáme
o pocit úspěchu. Ve speciálních školách jim přizpůsobují pracovní tempo a nechají je vyniknout třeba v manuálních oborech,
kde bývají mnohdy velmi šikovné.
PaedDdr. Josef LUKÁŠEK,
krajský zastupitel, kandidát do Senátu i zast. kraje,
68 let, KSČM, žije v Bystrém v Orlických horách,
středoškolský učitel, nyní místostarosta

ZÁJEM OBČANŮ
NA PRVNÍM MÍSTĚ
Ing. Lubomír Štěpán, kandidát do Senátu i zast. kraje
66 let, KSČM, žije v Hradci Králové, projektant, dlouholetý zastupitel města Hradec Králové, byl předsedou
kontrolního výboru a zastupitelem Královéhradeckého
kraje,
Pracoval jsem stále v oboru projekčních prací, nyní jako soukromník. Jsem dlouholetým zastupitelem města Hradec Králové, vždy v opozici. Od roku 2000 jsem byl osm let také zastupitelem Královéhradeckého kraje, z toho čtyři roky jsem pracoval ve funkci uvolněného předsedy kontrolního výboru. Mám
mnoho zkušeností z komunální i krajské politiky, též z práce ve
statutárních orgánech obchodních společností.
Mým koníčkem byl sport a nyní se zapojuji do činnosti výboru
fotbalového klubu FC Nový Hradec Králové a v dozorčí radě
Mountfield HK. Kromě práce pro sport mne baví můj pes
a práce na zahradě.
V krajském zastupitelstvu i v Senátu bych důrazně požadoval
řešení následků pandemie, zejména v oblasti práce a zdraví,
a dopadů klimatických změn, a už jde o povodně či dlouhodobé
sucho. Urychlené zahájení a realizaci dopravních staveb
Severní tangenty i Jižní spojky v Hradci Králové a zrychlení výstavby D35 od Opatovic ke stávající silnici I-35. Chci státní
dotace do bytové výstavby realizované městy a obcemi s cílem
snížit výši nájmů a ceny bytů a zvýšit dostupnost slušného
bydlení pro širokou veřejnost.
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NEDOCENĚNÉ DOBROVOLNICTVÍ
Léto pomalu končí a s ním i letní tábory pro děti. Letos
aktivita, jejíž realizace nebyla vůbec jednoduchá. Corona
organizátorům (také k nim patřím) značně zkomplikovala
život. Nejprve nebylo jasné, zda tábory letos vůbec bude
možné spustit, pak informace, že pouze srpnové, potom
radost z červencového uvolnění a do toho sedmistránkové nařízení různých opatření, při jejichž čtení se
orosilo mnohé čelo.
Někteří vzdali, ale většina organizátorů
a naše pionýrská skupina k nim také
patřila, zahájila tažení za desinfekcí
(které bylo potřeba nemálo), rukavicemi,
rozprašovači, tekutými mýdly a dalšími
nezbytnostmi za alespoň trochu přijatelné
ceny. Nebyl problém vše koupit, ale rozpočty táborů jsou připravovány s velkým
předstihem a nikdo moc nepočítal
s finančními komplikacemi, které nařízení
přinese. Naštěstí se našli dobří lidé, firmy,
obce, kteří pomohli. A ráda bych jim touto
cestou poděkovala, i když je nemohu vyjmenovat.
Výborná spolupráce, alespoň za náš
tábor byla i s hygienou v Rychnově nad
Kněžnou. Při osobním jednání jsme probraly vše nařízené a hledaly cestu jak splnit i v tzv. „polních podmínkách“. Podařilo
se díky nesmírnému nasazení všech pracovníků tábora a následná kontrola
prošla bez ztráty kytičky. A věřím, že to
takto probíhalo všude.
Za to vše patří poděkování všem dobrovolníkům, kteří se na organizaci a průběhu letních táborů podíleli. Jejich čas,
nasazení, obětavost i odvaha umožnila
mnoha dětem prožít krásný kus prázdnin,

zažít dobrodružství, legraci, sportovat,
zahrát si spoustu her, být v přírodě místo
v panelákovém městě s kamarády.
Co mě ale trápí, je obecně přístup
k dobrovolnické práci. Byla doba (dnes
opovrhovaná), kdy každý, kdo celoročně,
aktivně pracoval s dětmi a mládeží, měl
nárok na uvolnění ze zaměstnání, pokud
se podílel na organizování a průběhu letního tábora. Neztrácel ani dovolenou, ani
mzdu. Stát touto cestou dokázal ohodnotit význam a výchovný přínos dobrovolnické práce vedoucích a instruktorů. A to
byly tábory třítýdenní. Dnes je největším
problémem zajištění personálu. „Chceš
jet na tábor? Vezmi si dovolenou…
,hledej si jinou práci…, a ti to
zaplatí...“ To jsou nejčastější
reakce zaměstnavatelů. Ano,
práce na táboře by se dala
zaplatit, ale pak by cena pobytu
byla tak vysoká, že by pro mnohé
rodiny byla limitující. A děti hlavně
ze sociálně slabších rodin by
trávily prázdniny ve městech.
Neexistuje legislativní norma,
která by alespoň trochu zvýhodnila všechny, kteří nezištně, bez

finančního ohodnocení věnují svůj volný
čas dětem a mládeži nejen v letních
měsících, ale i při pravidelné celoroční
činnosti. Práce dobrovolníků i v oblasti
volnočasových aktivit v mnoha činnostech supluje státní organizace, šetří velkou měrou finanční prostředky, několikanásobně zhodnocuje vše, co je do ní
vloženo. Zaslouží si podporu a naši poslanci by se měli pokusit najít řešení.
Královéhradecký kraj našel cestu jak
alespoň symbolicky poděkovat a ocenit
práci dobrovolníků v oblasti volného
času a sportu formou ocenění Zlatá
Koruna KhK. A jsem na tuto akci patřičně
hrdá – stála jsem u jejího zrodu. A co na
závěr? Přání. Aby nás celý rok odměňovaly za práci rozesmáté, šastné a spokojené tváře dětí, aby příprava příštího
táborového léta byla již bez obav o zdraví
a bezpečnost všech.
Mgr. Táňa ŠORMOVÁ,
64 let, KSČM, Hradec Králové, učiteka

Zastupitelstvo není procházka růžovým sadem
Politika se dá chápat
různě. Jako zdroj příjmů, jako prosazování
osobních ambicí, nebo
jako služba občanům,
kterou si platíme automaticky všichni ze
svých daní.
Politiku dělají různí lidé
a ti mají různé povahové rysy, životní
zkušenosti a názory. Stejně jako v životě,
tak i v politice, je nejdůležitější komunikace
a hledání kompromisů. Málokdo si dovede
představit, čím prochází nově zvolený zastupitel či zastupitelka, v čem všem se musí
zorientovat a co nového se naučit. Pod
„kraj“ patří například střední školy a učiliště,
mnoho sociálních ústavů, zdravotních
zařízení nebo třeba zoologická zahrada.
Zastupitelé pracují ve své funkci ve
výborech a komisích. Musejí „načíst“
důležité dokumenty jako například kon-
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cepce, musí se zorientovat v dotačních
titulech, starají se o kulturní památky, volnočasové aktivity různých spolků, podporují kulturní a turistické akce. Dále do
jejich resortu znalostí najednou spadnou
nákupy, směny či prodeje majetku, životní prostředí a zemědělství, nesmím zapomenout na řešení dopravy a mnoho
dalšího. Za tím vším jsou samozřejmě
nemalé finanční prostředky. Ze dne na
den je jim předkládáno schvalování finančních prostředků nejen na různé projekty
vázané na konkrétní věci, o kterých doposud neměli ani tušení, musí dobře
zhodnotit předkládané prodeje či nákupy
pozemků, investice do budoucnosti kraje.
V minulosti se vedla například velká
debata o výstavbě náchodské nemocnice.
Investice je to miliardová, zastupitelé museli
přijmout zodpovědnost a odhlasovat úvěr.
Ruku v ruce jde pochopitelně s rozdělovanými financemi i aktivity různých lobbi-

stických skupin, které se snaží zastupitele
přesvědčit k podpoře jejich žádosti.
Dobrý zastupitel musí umět vyhodnotit,
co ještě je a co již není v zájmu obyvatel
kraje. Není to často jednoduché rozhodování. Do toho všeho zasahují zákony, vyhlášky a předpisy, nebo osobní
sympatie či antipatie. Dobrý zastupitel
tráví volný čas seznamováním se s problémy – podněty a s lidmi, kteří se za tím
vším pohybují. Aby zastupitelé mohli svou
funkci vykonávat svědomitě a zodpovědně, musí umět naslouchat, navázat
spolupráci s občany a komunikovat. A to
opravdu není jednoduché, nic není jen
černé a bíle, stejně jako v životě.
Přeji voličům dobrou volbu při výběru
politického uskupení a případně pro volbu
a upřednostnění svého kandidáta.
Lenka FIALOVÁ, DiS.,
53 let, KSČM, Hradec Králové
administrativní pracovnice,
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ZDRAVÝ KRAJ PRO LIDI
Mgr. Soňa MARKOVÁ – V letech 2002–2017 poslankyně PS PČR,
místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví a členka Výboru pro evropské záležitosti. Nyní expertka a stínová ministryně zdravotnictví za
KSČM, členka SR VZP a poradkyně místopředsedy PS pro oblast zdravotnictví. Několik volebních období byla zastupitelkou města Náchoda, kde
také žije.
Mám ráda historii, pohyb v přírodě, práci na
zahradě, folkovou
hudbu a detektivky. Jsem zakládající
členkou
trampské osady.
Mám dvě dospělé
děti a jsem babičkou dvou vnuček.
Nabízím občanům Královéhradeckého kraje svoji práci a svůj
ø

JSEM PRO DIGITALIZACI
STÁTNÍ SPRÁVY
Vystudoval jsem Soukromou střední
školu podnikatelskou v Náchodě a své
studium úspěšně zakončil maturitní
zkouškou v roce 1996. Jelikož mě vždy
zajímala elektrotechnika, rozhodl jsem
se v roce 2010 si dálkovým studiem
rozšířit vzdělání na
SOU v Hradci Králové a v roce 2012
zde získal výuční list
v oboru elektrikář.
Pracoval jsem také
jako obsluha a grafik
v kopírovacím centru. Po ukončení
provozu centra jsem
nastoupil jako administrativní pracovník
a IT technik do firmy zabývající se
výrobky z technické pryže, silikonu
a plastů. Zde také stále pracuji zároveň
jako technik pro elektroúdržbu.
Jako sociálně smýšlející sympatizuji
s programem KSČM a s potěšením
jsem přijal nabídku na kandidaturu za
tuto stranu a rád budu hájit její program,
zvláště sociálně zaměřená témata.
Osobně se chci zaměřit na rozvoj
a zkvalitnění dopravy v Královéhradeckém kraji, ale nejsou mi cizí ani
témata zdravotnictví, sociálních služeb,
školství, životního prostředí, podpora
rodin s dětmi a digitalizace státní správy
Jaroslav MANYCH,
43 let, bez PP, Náchod,
technik v oboru IT
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ø ČTYŘLÍSTEK priorit
v Dostupné byty, zvláš pro mladé
rodiny a seniory
v Obchvaty měst, opravené silnice
a fungující veřejná doprava
v Kvalitní zdravotní, sociální
a vzdělávací služby
v Zdravé životní prostředí a rozvoj
turistického ruchu
Královéhradecký kraj se
pyšní svými pracovitými obyvateli, přírodními a kulturními
zajímavostmi i množstvím historických památek. Z těchto
důvodů je náš region stále
oblíbenějším cílem našich i zahraničních návštěvníků. Je
proto třeba aktivně rozvíjet
všechny oblasti turistického
ruchu, včetně projektů příhraniční spolupráce a usilovat
o zdravé životní prostředí.

K plné spokojenosti obyvatel i hostů
chybí pokračování dálnice D11 ve formě
rychlostní komunikace, životně důležité
obchvaty měst, opravené silnice a fungující veřejná doprava.
Zdraví je pro nás pro všechny tou nejdůležitější věcí. Je nezbytné zajistit dostupnou a kvalitní zdravotní péči. Proto je
nutné zachovat sí nemocnic, podporovat pohotovostní služby i péči praktických, dětských a ambulantních lékařů.
Aby se všem lidem v našem regionu skutečně dobře žilo, je třeba postavit z veřejných finančních prostředků dostupné nájemní byty pro
mladé rodiny a seniory, zajistit všechny druhy sociálních služeb, školy
a předškolní zařízení, včetně jeslí pro
děti do tří let.

Jsme stále jen chudí příbuzní aneb
Kurzarbeit v ČR a v Německu
Kurzarbeit je termín, který se používá pro dohodu
mezi zaměstnanci,
zaměstnavatelem
a státem. Zaměstnancům se zkrátí
pracovní doba a ušlý příjem jim doplatí
stát.
Zaměstnavatel se zaváže, že nikoho
nepropustí. V rámci české legislativy se
řeší v § 209 zákoníku práce a v § 115
zákona o zaměstnanosti. Dělí se dle
toho, zda u zaměstnavatele existuje
odborová organizace. Pro stát je hlavní
výhodou, že nedojde ke zrušení pracovních míst. Toto opatření je většinou přechodné, časově omezené a zavádí se
sektorově, aby nedošlo ke zvýhodnění
individuálních firem, a aby nebyla porušena konkurenční rovnováha na trhu.
Finanční podpora, kterou stát na kurzarbeit vynaloží, je tímto způsobem zhodnocena lépe, než kdyby stát vyplácel

podporu a další sociální dávky nezaměstnaným přímo. Zaměstnancům poskytuje Kurzarbeit finanční jistotu
a možnost využít více volného času na
rekvalifikaci, případně včasného hledání
pracovního uplatnění v jiných odvětvích.
Fikmám umožňuje kurzarbeit přečkat
krizové období bez ztráty kvalifikovaných pracovníků.
V Německu je několik modelů Kurzarbeitu a zaměstnanci při jeho uplatnění
často dosáhnou až na 100 % své mzdy.
V ČR je to pouhých 60 % náhrady mzdy,
což je pro mnohé rodiny někdy až za hranou možností.
Vzhledem k podpoře zaměstnanosti pro
naše firmy v regionu je velmi důležité začít
diskuzi už z krajských zastupitelstev
a podpořit tyto požadavky na změnu
k lepšímu pro české zaměstnance. Toto
je jedna z mých hlavních priorit.

Josef DUŠEK,
49 let, bez PP, Náchod,
předseda odborů KOVO Ammann CR
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Neslibujme před volbami to,
co nesplníme

POJĎTE VOLIT
Jako místopředseda ÚV KSČM pro
ekonomiku a hospodářské záležitosti se
podílím na předkládání racionálních
požadavků vedení KSČM na vládu
České republiky, které povedou ke
zlepšení života občanů. Naše požadavky
jsou zcela jasné:
l Vrátit vodu do majetku státu, kraje,
měst a obcí.
l Zajistit soběstačnost ve výrobě potravin, obnovit zpracovatelský průmysl
a skladovací kapacity.
l Požadujeme masivní podporu výstavbě státních a družstevních bytů.
l Podporu malým českým firmám podnikajícím v turistickém ruchu.
l Zvýšení finančních prostředků na
opravy a údržbu silnic 2. a 3. třídy.
Toto vše lze podpořit z úrovně kraje za
pomocí získávání evropských a domácích financí.
Poj te k volbám, nenechte propadnout svůj hlas. Věřte, je to „vo hlavě“.

Vy, občané ČR, budete rozhodovat
o rovných podmínkách pro život každého
občana v Královéhradeckém kraji.
Prosím: Volte kandidáty KSČM!
JUDr. Václav ORT,
68 let, KSČM, Sobotka, místopř. ÚV

POSÍLIT SOCIÁLNÍ SLUŽBY FINANČNĚ I PERSONÁLNĚ
Jelikož pracuji již 13 let
v Domově pro seniory
v Hořicích, tak moje volební téma se týká jak
seniorů, tak zaměstnanců těchto zařízení. Mým
zájmem je dosáhnout
posílení personálu a zlepšení pracovních podmínek.
Další problém se týká sociální obslužnosti, je nutné posílení a rozšíření terénní
pečovatelské služby do každé vesnice.
Všichni jednou budeme potřebovat pomoc
na stáří. Heslo KSČM je S LIDMI PRO
LIDI! Jim se musíme věnovat. Naše práce
v sociálních službách je velmi náročná,

ale všichni se snažíme co nejlépe, aby
naši starší spoluobčané měli spokojené
a klidné stáří. Do práce musíme zapojit
především srdce...
Proto mým dalším tématem je, větší
zapojení mladých lidí do sociálních služeb
v rámci učňovských i středních škol.
VÁŽENÍ VOLIČI, kandidáti za KSČM
Vám nabízejí kvalitní zastoupení v Královéhradeckém kraji, máme zkušenosti
v daných oborech a stojíme za Vámi.
Taktéž já budu za Vámi stát a plnit předsevzetí dané před volbami.
Marcela KOVÁČIKOVÁ,
48 let, KSČM, Hořice v P., pečovatelka

Kandidáti KSČM do Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje
za okres Jičín

Pavel Chrtek
Marcela Kováčiková Bc. Thomas Rösler
JUDr. Václav Ort
Lenka Kopysová
Jiří Machula
JUDr. František Koloc
Kandidáty podpořil předseda ÚV KSČM JUDr. V. Filip

Petr Fejfar
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Před každými volbami se vždy mluví
a slibuje navýšení finanční částky na
opravy silnic II. a III. třídy, zejména
kolem Staré Paky. Zatím se neopravily.
Jelikož hodně cestuji po republice,
musím přiznat, že na některé silnice se
hodně let skoro ani nesáhlo. Chtěl bych
se proto zasadit o urychlené řešení obchvatu Nové Paky. Bez zbytečných průtahů
zahájit konečně stavbu kompletní dálnice
D 35 na Jičínsku.
Také mě trápí rozmáhající se byrokracie. Zřizování někdy i zbytečných funkcí
nic neprodukujících. Mám za to, že je
potřeba se dostat k občanovi co nejblíže
a reagovat včas na jeho podněty. Nehledat výmluvy, které zbytečně vedou
k oddalování řešení skutečných potřeb
občanů. Odborů, ve kterých by se dalo
vše zjednodušit a urychlit, je v naší státní správě mnoho.
Pracuji jako mistr výroby v textilní firmě,
zabývající se výrobou zdravotních materiálů, nepřetržitě 26 let. Mým koníčkem
je hudba, příroda a hlavně rodina. Mám
jednu chybu, a to, že často neumím říci
NE a snažím se všem vyhovět :-)
Osobní motto:
NESLIBUJME PŘED KAŽDÝMI VOLBAMI TO, CO NESPLNÍME.
Petr FEJFAR,
61 let, bez PP, Stará Paka, mistr

Pomoc pro hendikepované
Mohu uplatnit své dlouholeté zkušenosti z komunální politiky, ve které se pohybuji prakticky nepřetržitě čtyřicet let. Pracoval jsem v obci jako tajemník, řadový
zastupitel. V současné době jsem uvolněným místostarostou. Zkušenosti z komunální politiky bych mohl využít i v zastupitelstvu kraje.
Od mládí se věnuji práci s mládeží. S nejmladší generací jsem pracoval v Pionýru,
pro hasiče či sportovce. Organizuji se
svými spolupracovníky letní tábory. Proto
se domnívám, že mám zkušenosti v práci
s nejmladší generací a znám její problémy a potřeby. Pokud bych byl zvolen do
zastupitelstva kraje, chtěl bych využít
i zkušenosti s problematikou zdravotně
postižených občanů, pracovat v jejich
prospěch. Různé nadace, charity a neziskové organizace nedokáží při nejlepší
vůli potřeby našich postižených spoluobčanů zabezpečit, a svoji roli zde musí
sehrát kraj a stát
Jiří MACHULA,
66 let, KSČM, místostarosta Kopidlna
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Neprávem opomíjená sportovní střelba
Posledních více než 20 let naplňuje veškerý můj volný čas sport, konkrétně
sportovní střelba. Jsem členem Sportovně střeleckého klubu (SSK) Třebeš Hradec Králové, kde působím jako dobrovolný trenér, především mládeže (v mládí
jsem pracoval s dětmi jako pionýrský vedoucí a po 15leté přestávce jsem se na „stará kolena“ v roce 2000 k práci s mládeží vrátil). Jsem funkcionářem na klubové
a krajské úrovni a rozhodčím.

Úspěchy hradeckých střelců

Kolik jde do „malých“ sportů?

Za mého působení jako trenéra mi prošNáš kraj není v tomto žádnou výjimkou,
lo rukama a podílel jsem se na výchově ba naopak. Dlouhodobě zaujímá poslední
a přípravě desítek mladých střelců, včet- místo mezi všemi kraji z hlediska výdajů
ně několika reprezentantů ČR a řady me- na sport na jednoho obyvatele (v roce
dailistů z Mistrovství ČR 2018 to bylo 91 Kč, přičemž např. v Parnebo jiných vrcholných dubickém 120 Kč a v Olomouckém dosoutěží. Náš SSK Tře- konce 207 Kč). V roce 2018 pak činil
beš patří k nejlepším podíl krajského rozpočtu na programové
sportovně střeleckým klu- dotace ve sportu 0,19 % (cca 7,9 mil. Kč).
bům kraje, nejen ziskem Pravda, současný krajský rozpočet zahrmedailí, ale především nuje částku na sportovní programové dov péči o děti a mládež. tace ve výši 24,84 mil. Kč (došlo k naNaše střelnice pak slou- výšení ve všech programech – na celoží nejen členům sportovních klubů pro roční činnost, vrcholový sport a zejména
jejich pravidelnou činnost, ale i široké ve- poprvé počítá krajský rozpočet s částkou
řejnosti se zájmem o střelbu.
8,2 mil. Kč na investice), což je však stále
Sportovní střelba patří, bohužel, mezi tzv. jen 0,13% podíl na celkovém rozpočtu ve
malé sporty, ač je jedním z našich nej- výši 18,7 mld. Kč. Problém hrozí i ve
úspěšnějších olympijských sportů, přitom strukturálním rozdělení programových dojde o sport finančně náročný. Jako dlou- tací v následujících letech, zejména pak
holetý funkcionář mám hodně zkušeností v avizovaném omezení financí na celos financováním amatérského sportu, zej- roční činnost jednotlivých klubů, oddílů
ména mládežnického, který je trvale ze a jednot. Co je pro rozvoj sportu nejpodstrany státu, kraje a ostatních veřejných statnější – pravidelná činnost v základsubjektů podfinancován. A čím „menší“ ních sportovních jednotkách.
Ne zcela objektivní je vždy i přístup měssport, tím je na tom hůře. Zastáváme
myšlenku, že sport by měl být dostupný ta. Rozdělování jednotlivých sportovních
odvětví na I., II. a III. kategorii zavání určipro všechny.
Neustále okolo sebe slyšíme, jak je naše tou diskriminací a bylo by i zde mnohé co
mládež stále méně a méně pohybově zlepšovat (více na www.kscmhk.cz). Proč
gramotná, jak se jich stále méně věnuje jsou dotovány tak vysokými částkami pronějakému sportu, neřkuli alespoň něja- fesionální hokejové a fotbalové kluby?
Nebylo by lepší využít tyto prostředky na
kým pohybovým aktivitám.
Chceme mít zdravou, plně rozvinutou mlá- podporu těch, pro které je jiný zdroj finandež? Pak je potřeba pro to něco dělat. cování nedostupný, těch, kteří se starají
Amatérský sport v ČR se dlouhodobě o nejspodnější patra sportu a sportovců
(především mladých), ale na kterých stojí
potýká s těmito zásadními problémy:
ona nejvyšší patra? Mohlo by se stát, že
l nedostatek dobrovolných trenérů mládeže
– chybí jejich odpovídající morální a finanční pokud se zřítí, spadne celý sportovní dům.
ohodnocení (zejména u tzv. malých sportů);
Libor KRAČMAR
l nedostatek odpovídajících sportoviš ,
60 let, KSČM, technik, Hradec Králové
chybí finanční prostředky
na jejich údržbu a provoz;
l nedostatečné finanční
zajištění základní činnosti
sportovních oddílů a klubů
– podhodnoceno financování ze strany státu
a ostatních subjektů, a pokud existují příslušné
dotační programy, pak je tu
překážka v jejich zdlouhavé
a složité administraci a nezřídka i nekompetentnost při
stanovování kritérií jed- Lubomír Štěpán, Táňa Šormová a Petr Falta, kandidáti z Králonotlivých programů.
véhradecka.
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Zlepšit stav polí a lesů
Chtěl bych se v kraji angažovat v sekci zemědělství a životního prostředí. V zemědělství pracuji od 15 let, tak snad tomu
trochu rozumím. Rád bych alespoň
částečně přiblížil naše zemědělství 80. let
minulého století. Tenkrát se, dle mého názoru, lépe hospodařilo. Měli jsme solidní
rostlinnou i živočišnou produkci, a ta nejvíce
chybí. Pravda, mléka se produkuje relativně
dost, výrobky se však dováží, hovězí
a vepřové také masově dovážíme. Je to
neekonomické a neekologické, už jen proto,
že maso najezdí stovky kilometrů, než se
dostane na prodejní pult. A potom: v půdě
chybí hnůj, což má negativní vliv na její
erozi. S tím souvisí ekologické hledisko.
Bude-li dobře vyhnojená půda, bude soudržnější, bude líp zadržovat i vláhu. Takhle
to na Zemi fungovalo tisíce let. Takže pro
lepší příští je vhodné se ohlédnout do minulosti a z toho dobrého se poučit. V kraji
bychom mohli pomoci třeba podporou
prodeje ze dvora, rozšíření trhů se zemědělskými produkty atd.
Samostatnou kapitolou je pak lesní
hospodářství, či spíš likvidace lesů. Zase
bych se ohlédl do minulosti, kdy na okrese
bylo několik polesí, tedy i hajných. Ti hlídali
pravidelně svůj revír a včas mohli zasáhnout např. při náletu brouka (kůrovce).
Dnešní nesystém, kdy ubylo hajných (mají
větší revír), složité jsou tendry na vytěžení
napadených stromů, vede jen ke kalamitě.
Takže i tady je co řešit.

Jiří ZVÁRA
64 let, KSČM, Česká Skalice, zem. technik

Byt nebo dítě?
Pracuji ve velkoobchodě, kde vyřizuji
a kompletuji objednávky pro odběratele jako
restaurace, hotely nebo vesnické obchůdky.
Ohodnocení pracovníku ve službách je
nedostatečné, chtěl bych stav napravit.
Trápí mne však také problém bydlení. Jako
mladý to vidím jasně: pracujete ve třech
směnách, domů přinesete 25 tisíc, vaše
drahá polovička taky 20 až 25 tisíc, máte
jedno dítě. Vlastní dům si nemůžete
dovolit, protože nemáte dostačující příjem
a hypotéku vám zamítnou. Tak chcete
alespoň byt v paneláku, ale v Hradci znamená 3+1 skoro 4 miliony, nebo v původním stavu za 3,5. Jenže máte dítě, a to je
potíž – banka zvedne prst a řekne „ne“!
Jak mladé rodiny mají žít, jak mladí lidé
mají pomýšlet na budoucnost? Stát řekne
budeš dřít jako kůň a ani si nemůžeš
pořídit vlastní dům, protože málo vyděláváš. Nebo si nesmíte pořídit dítě, protože
je to přítěž. A pak se stát diví, že klesá porodnost a populace stárne, když nám mladým
lidem takhle hezky hodí klascky pod nohy?
Pro pracující, hlavně nás mladé lidi do
35 let, kteří pracuji a chtějí zakládat
rodiny, stát nedělá zhola nic. Taková je
skutečnost.
Petr FALTA,
33 let, KSČM, Hradec Králové, obchodník
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Pro seniory: moderní služby na úrovni
Je mi 66 let, mám dva syny, jsem osm
let vdova. Před svým odchodem do důchodu jsem pracovala jako ekonomka
v sociální sféře, nejprve na okresním
úřadu, po jeho zrušení na krajském
úřadu, poslední léta pak na úřadu práce.
Také příležitostně tlumočím v ruském
jazyce a překládám. K mým zájmům patří historie, četba, tanec, příroda, celoživotní vzdělávání (virtuální univerzita třetího
věku).
Pokud bych byla zvolena, mohu využít
své zkušenosti z oblasti financování
sociálních služeb včetně investiční výstavby a různých projektů, zejména pro
ústavy sociální péče a domovy důchodců. Ve svém zaměstnání jsem si vytvořila
své osobní motto: „Problémy jsou od
toho, aby se řešily, ne aby se na ně
zadělávalo.“ Tímto heslem se chci řídit
i nadále.
Samozřejmě vím, že nelze donekonečna budovat nové kapacity ve stacionárních zařízeních, protože to je
opravdu příliš drahé a také ne vždy je
o ně zájem. Staří lidé by rádi dožili ve
svém prostředí, mezi svými. Ale rodinní
příslušníci často nemají možnost se o ně
celodenně starat.

Proto je nutno kromě rekonstrukcí
a modernizace stacionárních zařízení,
zlepšování kvality jejich služeb také rozvíjet terénní sociální služby, rozšiřovat
počet pracovníků pečovatelských služeb,
zlepšovat jejich vybavení. V neposlední
řadě dbát o rozvíjení možností cenově
dostupného dovozu kvalitní a hlavně dietní stravy pro starší a nemocné občany.
Rovněž dotovat tyto služby, aby ceny
všech příslušných úkonů mohly zůstat na
rozumné úrovni, kterou budou klienti
schopni hradit bez snížení své životní
úrovně.
Ing. Věra KUČEROVÁ,
66 let, KSČM, Solnice, ekonomka,

Z rychnovské okresní konference.

JE TŘEBA DOBŘE ZVLÁDNOUT KRIZOVÉ STAVY
Celý život jsem se zabýval otázkami obrany a bezpečnosti
a ekonomikou bezpečnosti. V současné době jsou tyto otázky velmi
důležité. Ukazuje se, že správné fungování integrovaného záchranného systému a připravenost na zvládání mimořádných situací je
velmi důležité. Správné fungování systému zvládání krizových situací
je také finančně náročné a vyžaduje trvalou pozornost orgánů státní
správy i samosprávy. V rámci svého profesního života jsem se také zabýval otázkami
plánování a realizace investic. Zkušenost ze zvládání pandemie ukázala, že obě
oblasti spolu úzce souvisí. Rád bych se těmto to oblasti věnoval i nadále a zúročil celoživotní zkušenosti. Ve volném čase se věnuji především rodině a práci na zahradě.
Mgr. Josef RADOCHA,
64 let, bez PP, Lhota Netřeba, státní zaměstnanec

Podpora mladým a sociálně slabším rodinám
Jsem telefonní operátorkou. Jinak ráda
jezdím autem, prostě jen tak, miluju
v zimě zasněžené krajiny, v létě jak vše
kvete. Mám ráda turistiku, navštěvovat
malebná zákoutí v našem kraji, opravdu
jich máme spoustu. S dětmi jsem si oblíbila jízdu na elektrokoloběžkach. Je to
báječná zábava pro celou rodinu.
Moje motto: „Každý slyší jen to, čemu
rozumí.“
V případě zvolení bych se ráda zaměřila
na pomoc mladým rodinám, a to především těm sociálně slabším, jakými jsou
často například matky samoživitelky.
Podporuji rozšíření projektu obědů zdarma
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ve školách pro děti z těchto rodin. Ve
spolupráci s vedením škol lze nejlépe
získat přehled o dětech, které na obědy
nechodí z finančních důvodů. Právě učitelé
a vychovatelé znají rodinné poměry svých
žáků a ve spolupráci s nimi by bylo možné
lépe identifikovat potřebné. Obecně bych
se ráda věnovala více rodinám, které se
pohybují na hranici chudoby, a už jde o
mladé páry s dětmi, matky samoživitelky
nebo seniory s nízkými důchody. Je nutné
jim zajistit důstojný život.
Lenka ROSŮLKOVÁ,
46 let, bez PP, Trutnov, operátorka

Ochrana vody
bude důležitá
Práce pro ostatní lidi mne od mládí lákala.
Zapojil jsem se tedy do práce obecní
samosprávy, potom do činnosti odborů
KOVO, také do orgánů
společenských organizací
a KSČM. Pracuji ve
výboru pro Hospodářskou spolupráci
a pracovní
příležitosti při zastupitelstvu Královéhradeckého kraje.
Mám blízko k sociálním oblastem, pokud jde o pracovní
příležitosti a uplatnění mladých na trhu
práce. Nad tím jsme ve výboru na úrovni
kraje pracovali. Bude třeba vycházet
z trendů v automobilovém průmyslu a být
připraveni na jeho případný útlum – neinvestovat proto masivně do rozšiřování
průmyslové zóny Solnice-Kvasiny, ale
zlepšovat více podmínky pro život v okolních obcích.
Jako rybář, zahrádkář, houbař i turista
mám samozřejmě blízko k ochraně přírody, vod a vodních zdrojů. Jako rybář
budu usilovat o opatření k udržení minimálních průtoků vod za sucha v řekách,
pro zachování vodního ekosystému, o podporu udržitelného zemědělství a ochrany
lesních porostů a půdního fondu.
Co mne nejvíc trápí?
V místě bydliště mám osobní zkušenost
se špatnou dopravní situací v okolí automobilových závodů Škoda Auto, i proto
bych se zasazoval o co nejrychlejší řešení obchvatů postižených měst a obcí
v regionu. Další palčivou otázkou je dostavba nového pavilonu Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou, kam přes
usnesení vlády a memorandum stále
nedorazily slíbené peníze. Kraj se chlubí
rekonstrukcí náchodské nemocnice za
1,5 miliardy korun, a na Rychnov se tolik
potřebných 380 miliónů Kč stále nemůže
najít. Nalezení řešení tohoto problému
bych považoval za svoji prioritu.
Jan JANEČEK,
65 let, KSČM, Kvasiny, elektromechanik
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Jde všechno, když se řídíme přáním lidí
Žiji v malebném městě Úpice, městě
v Podkrkonoší ležícím pod Jestřebími
horami, ve městě které se prostírá po
obou březích řeky Úpy v roklinatém
údolí lemovaném
výšinou „U lipek“
a lesy Svobodným,
Milešovkou, Velbabou, Skalkou, Dlouhými
Záhony
a Rtyňkou. Žiji ve
městě, které před
rokem 1989 bylo
významným průmyslovým centrem
nejen Úpicka, ale také trutnovského
okresu.
Postupná likvidace textilního průmyslu
i značné omezení strojírenské výroby se
nemile podepsalo na jindy rušném životě
města. Projevilo se to samozřejmě na
nezaměstnanosti, která se pohybovala
v některých letech vysoko nad celostátním průměrem, ale i v současné době je
ve městě Úpice o 2 % vyšší oproti
průměru okresu Trutnov a to není, vzhledem k rozvoji města, příznivý stav. Velká
migrace obyvatel za prací se projevuje
mimo jiné také dopravními komplikacemi.
Přeplněnými parkovišti a ulicemi těmi,
kteří přijíždějí z okolí Úpice a za prací
dále pokračují hromadnými dopravními
prostředky. Město vzhledem ke své
poloze nemá možnosti tento stav nějak
radikálně změnit. Toto trápí občany našeho města stejně jako katastrofální stav
některých silnic II. třídy, procházejících
např. městskou částí Radeč a ulicemi
Dr. Hejny a Pod Městem, na jejichž rekonstrukci je již zpracován projekt, který
by se měl realizovat v roce 2021. Nejde ale
jen o naše město, je známo, jaký je stav silnic v kraji.
Proto podpořím jakoukoliv aktivitu vedoucí
všeobecně k vyšší zaměstnanosti, jakožto
ke kvalitě silnic a dopravní obslužnosti,
zejména v trutnovském okrese.
Problém se kterým se město Úpice také
potýká jsou občané, kteří nectí městské
vyhlášky a nařízení, natož i zákony České
republiky. Občané, kterým stačí pobírat
různé dávky a nepracovat. Občané, kteří
mají dost možností kulturně i sportovně se
vyžít, ale nevyužijí toho. Zato evidujeme
nárust přestupků a co je alarmující,
zejména ze strany nezletilých. Máme
v naší zemi mnoho různých, štědře dotovaných nadací a příspěvkových organizací zabývajících se romskou problematikou,
ale výsledek nevidím. Myslím, že jediná
cesta, jak z toho ven, je uzákonit povinnost
pracovat, ale to je v současném zřízení
kacířská představa, že?
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Jsou tady ale další problémy, kterými je
nutné se zabývat. Jde například o zdravotnictví, nedostatek zubních lékařů, což
není jen problém našeho města. Také by
občané uvítali na naší poliklinice oddělení ORL, nebo dentálního hygienika.
Také to jsou otázky, které bych rád,
pokud budu zvolen, pomohl řešit. Další
oblastí je koncepce našeho školství,
která podle mého názoru neodpovídá
současným potřebám naší země.
Takový malý národ, jako jsme my, může
být velký jen svou kulturou a řízenou
vzdělaností.
Moje motto: „Jde všechno, chce li se, co
lidé chtějí.“ Volební program KSČM pro
volby do krajského zastupitelstva je
postaven odpovědně právě k potřebám
toho, co lidé chtějí. A tak se samozřejmě
budu snažit naplňovat jeho priority.
Téměř celý svůj profesní život jsem věnoval strojírenství, ale také jsem zastával
různé svazácké a stranické funkce včetně práce na okresním výboru strany, či
členství v Ústřední rozhodčí komisi
KSČM. (Jsem člen komunistické strany
od r. 1968.)
Několik volebních období jsem pracoval v zastupitelstvu města Úpice, v minulém volebním období jako místostarosta a krátce také ve funkci starosty. Nyní
jsem zastupitelem a předsedou kulturního a školského výboru při zastupitelstvu města Úpice. A k této funkci se
také váží mé koníčky a zájmy. Zabývám
se malováním, rád si zahraji na kytaru
a zazpívám, již téměř 50 let jsem členem
klubu loutkářů v Úpici. A tak si myslím,
že když je člověk v tom našem malém
městě trochu aktivní, zapojuje se do jeho
kulturního a společenského života,
nemá nepřátel, i když se o něm ví, že je
od mládí komunistou. Kultura našeho
kraje je také oblast, které bych se rád,
pokud budu zvolen, věnoval.
Radim FRYČKA
71 let, KSČM, důchodce, Úpice

SPORT PRO VŠECHNY
S končícím volebním
obdobím završím šest
let práce ve výboru pro
sport a volnočasové
aktivity v kraji a sportovní komisi pro využívání sportovních zařízení v Trutnově. Vždy
jsem se řídil heslem
sport a volnočasové aktivity pro všechny. Bohužel si nemyslím, že tomu tak je

ANKETA
Co vás ve městě či kraji
trápí nejvíc?
Lenka Rosůlková, Trutnov:
V našem kraji mne trápí nedostatek
domovů pro seniory.

Petr Falta, Hradec Králové:
Velmi mě taky trápí v Hradci Králové doprava, nepostavená křižovatka Mileta, nedodělaná D11. Jižní spojka také stále nic. Je
třeba celkově ulehčit městu obchvatem na
Brno a Ostravu, protože odpoledne to je
hrozné, jet přes naše město.

Marcela Kováčiková, Hořice v P.:
Nedostatečné opravy DD a nedostatek
personálu pro sociální služby, a tím pádem by bylo možné rozšířit obslužnost
teréních služeb pro seniory. Je třeba
zajistit dostatek kompenzačních pomůcek při koronakrizi pro personál v těchto
zařízeních.

Miroslav Kalivoda, Trnov:
V současnosti nejvíce lidi trápí problémy se zajištěním zdravotní péče.
Pociujeme odchody starších lékařů na
odpočinek a s tím je spojené hledání
jiných obvodních, zubních i dětských
lékařů. Také nárůst dopravního zatížení
v jednotlivých městech, vesnicích ležících na průjezdních trasách, ale i mimo
ně, nebo těžká náklní doprava si hledá
trasy nepodléhající výběrům mýtných
poplatků a jezdí po komunikacích
nižších tříd, které však na toto zatížení
nejsou stavěné.

Petr Fejfar, Stará Paka:
V mém okolí nejvíce lidi trápí přímo
katastrofální stav silnice č. 284 od Nové
Paky, přes Starou Paku, Roškopov a Ústí
u Staré Paky k hranicím Libereckého
kraje. Před každými volbami se vždy
mluví a slibuje o navýšení finanční částky
na opravy silnic II. a III. třídy.
***
v současnosti. Sport ani volnočasové
aktivity nejsou pouze zábavou, ale učí
budoucí generaci chovat se fair play,
odpovědnosti a je prevencí proti kriminalitě či obezitě. Považuji za důležité,
aby děti nebo handicapovaní mohli dělat
sport nebo volnočasové aktivity, které si
vyberou, nikoliv podle toho, co si může
rodina dovolit. Podpořím a budu
prosazovat rozšíření dotací na sport a
volnočasové aktivity pro všechny, nikoliv
pouze pro vyvolené.
Josef TYLŠ,
35 let, KSČM, Trutnov. dělník
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VOLEBNÍ PROGRAM KSČM DO ZASTUPITELSTVA
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2020
Kraj musí sloužit svým občanům
• Všechna podstatná rozhodnutí musí být nejprve projednána s občany,
jichž se dotknou, prostřednictvím místních samospráv. Nebudeme
rozhodovat bez konzultace s občany a odborníky.
• Chceme předat budoucím generacím přírodu alespoň v takovém stavu,
v jakém jsme ji převzali.

Pro mladé a rodiny s dětmi
• Získáme granty pro podporu výstavby sociálně dostupných bytů.
• Zachováme sí středních škol s preferencí přípravy
nové generace řemeslníků a techniků.
• Získáme školy pro program obědů zdarma.
• Rozšíříme dotace na volnočasové dětské, mládežnické
a rodinné aktivity.
• Prosadíme citlivý přístup k využívání pěstounské péče.

Pro pracující generace
• Podpoříme drobné podnikání.
• Umožníme vznik krajského dopravního podniku.
• Podporujeme zvyšování mezd a solidní pracovní podmínky.

Pro seniory
• Posílíme odlehčovací služby a vznik nových míst
v domovech pro seniory.

Pro všechny občany kraje
• Učiníme potřebné kroky k personální stabilizaci páteřní sítě krajských
nemocnic, která je základem dostupné a kvalitní zdravotní péče.
• Trváme na veřejné kontrole výběrových řízení a hospodaření
kraje, zajistíme zvýšení podílu investic v rozpočtu.
• Udržíme cenově dostupný integrovaný systém regionální dopravy,
zajistíme kvalitní dopravní obslužnost kraje, udržíme
dopravní spojení i v menších obcích.
• Zlepšíme stav komunikací, prosadíme pokračování rekonstrukcí
krajských silnic ze všech možných zdrojů financování.
• Zabezpečíme rovnoměrnější rozvoj všech oblastí kraje
a zvýšení turistické atraktivity kraje.
• Pomůžeme aktivnímu zapojení občanů a zvláště mládeže
do kulturních a sportovních aktivit.

Pro životní prostředí
• Chceme zlepšit hospodaření s vodou v krajině.
• Podporujeme obnovu lesů.
• Podporujeme třídění odpadů a jejich recyklaci.

2
Přítel dělníků

www SPOLEČENSKÁ

MUDr. František Cyril
Kampelík

NÁCHODSKO

Narodil se zcela jistě v roce 1805.
Přesné datum narození zpochybnil
Riegrův naučný slovník, který
posunul den narození z 28. června na 14. listopad 1805. Přišel na
svět v rodině syřenovského
mlynáře. (Vesnice pod hradem
Kumburk u Jičína.) Otec musel
být v těžké době napoleonských
válek hodně osvícený, že nechal
syna vystudovat nejen „normálku“
v Jičíně, ale i tamní gymnázium.
Ponechme stranou velice pestrý
život F. C. Kampelíka, spojený se
stálým cestováním a později
stěhováním. Patří k druhé generaci českých obrozenců a účastníků revoluce 1848. Vedle lékařské praxe propagoval český jazyk
a zabýval se národohospodářstvím. Dlouho po jeho smrti se
malé peněžní ústavy začaly nazý-

Miroslava Hadinová z Broumova a Jiřina Jaroměřská z Náchoda
se dožily v srpnu 94 let. Jaroslav Hojač z Jaroměře oslavil 93 let
a Libuše Činčerová z České Skalice oslavila 85 let. V září se dožívá
75 let Jindřich Jeřábek z Police n. M. Pětasedmdesáti let se dožívají
Karel Podolský a Ivanka Pokorná z Nového Města n. M.
ZO KSČM a OV KSČM Náchod všem přejí mnoho zdraví, štěstí
a pohody v dalších letech.

TRUTNOVSKO
vat „kampeličkami“. Na místě,
kde stál původně domek rodiny
Kampelíkových v Hradci Králové
Kuklenách, je pamětní deska.
Horší, že jeho hrob na kuklenském hřbitově je značně zanedbán a podle dnešního zvyku i okraden o lucernu. Kampelíkův pohřeb 11. června 1872 se stal
událostí celých východních Čech.
(Je zajímavé, že neexistuje žádná
jeho fotografie, jen kreslený
portrét a dokonce v celé ČR není
žádný nositel příjmení Kampelík.)
Jaroslav ŠTRAIT

VOLEBNÍ INFORMACE
V dubnu 2020 vyhlásil prezident
Miloš Zeman dny konání krajských voleb v pátek 2. října
(14:00 do 22:00) a sobotu 3.
října 2020 (8:00 do 14:00).
Současně se bude konat první
kolo voleb do Senátu v našem
kraji v obvodech č. 39 (Trutnovsko a část Náchodska), č. 45
(Královéhradecko) a č. 48 (Rychnovsko a část okresu Pardubice
a Ústí n. O.). Druhé kolo senátních voleb pak o týden později (9.
a 10. 10.). Každá kandidující politická strana, politické hnutí nebo
koalice je povinna si pro financování volební kampaně zřizuje
transparentní účet.
Volby jsou tajné a nepřenositelné, zatím bez možnosti korespondenčního hlasování. Voliči, který
nemůže volit ve volebním okrsku,
v němž je přihlášen k trvalému
pobytu, vydá obecní úřad na jeho
žádost voličský průkaz. O ten lze
žádat osobně u obecního úřadu
do uzavření stálého seznamu
voličů (30. 9. 2020 v 16:00) nebo
podáním nejméně 7 dní předem
v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem či elektronicky
přes datovou schránku.
Volič může prostřednictvím
sousedů (nebo telefonicky na
obecní úřad) oznámit, že pot-
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KRONIKA

řebuje
volit
do přenosné
schránky. Volič
vybere lístek
strany, kterou
chce volit a na
hlasovacím
lístku při volbách do krajských zastupitelstev
může udělit maximálně čtyřem
kandidátům na jednom hlasovacím lístku přednostní hlas tím,
že zakroužkuje u vybraných kandidátů jejich pořadové číslo.
Pro senátní volby vybere volič
lístek se jménem kandidáta,
kterého chce volit. (Na Trutnovsku nemá KSČM svého kandidáta.) NEZAPOMEŇTE si vzít do
volební místnosti OBČANSKÝ
PRŮKAZ.
Způsob hlasování při situaci
s koronavirem (do naší uzávěrky)
nabízel možnosti hlasování osob,
které budou v karanténě s onemocněním Covid-19: ve zvláštní
volební místnosti např. v DD,
hlasování z auta (drive-in),
v každém okrese to bude jedno
místo, nebo návštěva zvláštní
komise u nemocného, ten musí
na krajský úřad oznámit, že chce
přenosnou schránku. Informujte
se o podrobnostech ještě před
volbami.
(vha)

Alena Horská oslavila v srpnu 70 let a Rudolf Lukášek 75. narozeniny, oba z Trutnova. Zdeněk Popelka ze Dvora Králové n. L.
oslavil osmdesátiny. V září čekají svá výročí Miloslava Jarolímková
z Vrchlabí, bude mít 85 let, Ing. Věra Knapová z Hostinného 80 let,
Vlastimil Gult z Havlovic bude mít sedmdesátiny a Jarmila
Zemánková z Trutnova oslaví 80 let.
Všem přeje OV KSČM Trutnov dobré zdraví, pohodu a péči blízkých
a vyřizuje blahopřání od spolustraníků.

KRÁLOVÉHRADECKO
Pplk. Jar. Gerec, dlouholetý poslanec MNV v Hradci Králové, se
dožil 24. 7. sta let. Srdečně dodatečně blahopřeje ZO KSČM č. 6.
Sedmdesátiny oslaví Jiří Vrátný, Dagmar Urbánková z Hradce
Králové a Emil Richter z Třebechovic. Ladislav Cabicar z Hradce
Králové oslaví 75 let. V Hradci Králové se dožívají pěkných kulatin
a oslavují v září: šedesátku Ivona Malíková a sedmdesátiny
Jaroslav Malík, oba ze ZO č. 42. Let 75 oslaví stále činorodá Hanka
Žatečková ze ZO 39 HK, organizátorka z LKŽ i Č-R spol. a dalších
spolků, Eva Dušková ze ZO č. 57 a ČSŽ, Marie Štraitová ZO č. 68
a Božena Křepelová ZO č. 48. Zaslouženou devadesátku oslaví
Milan Grec ze ZO č. 54.
Všem oslavencům děkuje za aktivní činnost a blahopřeje OV KSČM
Hradec Králové a jejich ZO a posílají přání štěstí a hezkých dalších
let, prožitých spokojeně a ve zdraví.

JIČÍNSKO
V srpnu a v září oslaví devadesátiny Jaroslav Antoš z Ostroměře,
Vlasta Veselá z Jičína a Václav Píč také z Jičína. Alena Kozáková
z Valdic oslaví 85 let. Zdenka Krylová z Jičína, František Šámal ze
Sedliček oslaví 75 let. Sedmdesátiny Marcela Zemanová z Holovous a 65 let oslaví Petr Wojtěch z Butovse.
Přejeme jim z OV KSČM Jičín hlavně hodně zdraví.

RYCHNOVSKO
V srpnu oslaví osmdesátiny Bohumila Hlavová z Ledců, Miroslav
Boura, Zdeňka Frimlová a Jiří Žalud, všichni
z Týniště n. O. Jarmila Plačková z Rychnova
n. Kn. Slaví 75 let. Alena Bašová z Dobrušky
se dožívá 92 let a Anna Horáková z Rychnova
n. Kn. 91 let. V září se dožívá František Horák
z Rychnova n. Kn. 93 let a Bohumila
Jiroutová z Merklovic oslaví 65 let.
Všem jubilantkám a jubilantům přeje OV
KSČM štěstí v dalších letech, prožitých ve
zdraví a spokojenosti.
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KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje, ročník 21, č. 8-9, vyšlo
24. srpna 2020 v Hradci Králové. Evidenční číslo MK ČR: E 10060. Vydává
Královéhradecký krajský výbor KSČM, Všehrdova 194, 500 02 Hradec
Králové, IČ: 0496936. Redakce tel.: 608 476 828. Příspěvky posílejte 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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HAVAJ V LIPINÁCH
Blankytné nebe, rozpálená krajina
zalitá sluncem, lepé ženy s květinami
kolem krku, ve vlasech v třásníčkových sukních s mořskými mušlemi
v rukách, libá vůně pečených kuřat, to
vše vítalo návštěvníky tradičního
setkání v malé osadě Lipiny, na
pomezí Královéhradeckého a Rychnovského okresu, pořádaného místní
organizací KSČM za pomoci dalších
sympatizujících.
Sešlo se zde na osmdesát účastníků,
mezi nimi nechyběl předseda klubu zastupitelů Královéhradeckého kraje Otakar
Ruml, spisovatel pohádek, krajský zastupitel a místostarosta Bystrého Josef Lukášek.

Zúčastnil se předseda OV KSČM Rychnov
n. Kn. Jan Janeček a odborník na
armádní investice Mgr. Josef Radocha.
Před podáváním kuřat proběhla živá
beseda na téma problematiky kraje, ale
i celostátní bezpečnosti, k situaci ve
zdravotnictví a dopravě. Na závěr si
mohli účastníci vylosovat nějaký ten poklad z půdy, který přinesly místní ženy. Na
stolech nechyběly mísy s různými koláčky, cukrovinkami a jinými dobrotami.
Všichni účastníci odcházeli velmi spokojeni. V tento čas byly Lipiny rájem na
zemi a ani jsme nemuseli vážit dalekou
cestu až na Havaj.
Věra ŽIŽKOVÁ
FOTO – Marie ONDRÁČKOVÁ

Krajská rada KhK Česko-ruské společnosti
o prázdninách nezahálela a na chalupě
svého člena připravila na zbytek roku program. Podrobnosti v příštím Krajánku.

PŘIJĎTE POBEJT DO SVOJŠIC
Třicáté setkání levicově zaměřených
občanů o první sobotě v září (5. 9.) pořádají pardubický a královéhradecký krajský výbor KSČM v letním areálu ve
Svojšicích. Celorepubliková akce podpoří nástup KSČM do intenzivní předvolební kampaně.
„Ač nás zatím ve Svojšicích pronásleduje mokré počasí, účastníci odjíždějí domů
spokojeni. Kulturní program i moderátoři
nastolí vždy dobrou náladu. Jsem ráda,
že se nám daří tradiční akci udržet
i v tomto pro setkávání nepříznivém
období s coronavirem,“ uvedla předsedkyně KhKV KSČM Věra Žižková. Organizačnímu týmu, který pracuje už počátku
roku, se podařilo překonat i nečekané
„odchody“ dvou organizátorů z Pardubic

www

KRAJÁNKOVY

DOBROTY Z JEDNÉ PÁNVE

Cizrnová pánev
Pro 2 osoby:

200 g vařené cizrny (konzerva ve
slaném nálevu) l kuřecí stehno (grilované, pečené nebo uzené bez kůže) l
100 g žampionů l 100 g mladé cukety l
malá cibule l 2 lžíce smetany l lžička
oleje l lžička másla l bílý
pepř l tymián l sůl
Na pánvi s olejem a máslem orestujte nadrobno pokrájenou cibuli, přidejte
oloupané, na kousky pokrájené žampiony a cuketu,
osolte, okořeňte. Přiklopte
poklicí a zvolna duste ve
vlastní š ávě. Pak přidejte
kostky kuřecího masa, vařenou cizrnu a krátce poduste.
Zjemněte smetanou a nechte zprudka přejít varem.

16

– Jiřího Černého a Ivany Pitterové.
Pozváno je vedení strany, poslankyně
i poslanci a představí se zde přední kandidáti do krajských a senátních voleb
obou krajů. Uskuteční se i Den s Haló
novinami a šéfredaktor Petr Kojzar předá
ocenění pro nejlepšího letošního novináře redakce Haló novin.
Na úvod i na konec setkání zahrají
country skupiny DOHODA a EXPRESS,
chystá se slosování vstupenek a tři bloky
diskusí ve stanu. I. blok 10.30 až 11.30 –
kandidáti a kandidátky do krajského zastupitelstva a Senátu; II. blok 11.30 až
12.30 – poslanci a poslankyně PS a EP;
III. blok 14.15 až 15.15 – vedení KSČM.
Z Pardubic a Hradce budou vypraveny
autobusy. Přijte k nám pobejt!
(vha)

Luštěniny ve slaném nálevu se dají
v akci koupit poměrně levně a mohou být
základem mnoha pokrmů.
Vyzkoušejte naši letní rychlovku, budete mile překvapeni.
Vařila Taána LANKAŠOVÁ

www POZVÁNKY
SETKÁNÍ S KANDIDÁTY
10. 9. Beseda k bezpečnostní otázce
a financování armády s poslancem
Zdeňkem Ondráčkem a Josefem
Radochou, plk. v. v., v Hradci Králové U Švagerků od 17 hodin
12. 9. Mítink s hudbou a programem,
od 14 h. Jaroměř – Jezbiny,
sportovní areál
19. 9. Mítink s kandidáty,
Kulturní dům Valdice, od 14 h.
24. 9. Beseda s kandidáty – sídlo
OV Rychnov n. Kn., 16 hod.
26. 9. Předvolební mítink – Jičín,
Žižkovo náměstí, od 9 h.
h LKŽ HK – 5. září do Svojšic,
pojede autobus v 9 h. od VČE HK.
Dne 10. září od 14 h. exkurze
pražírny kávy LamCafé, Tomkova
188/1, sraz 13.30 u Adalu. Další
schůzka 8. 10. – blahopřání k jubileím, u Švagerků od 14 h. v zasedačce. 3. 11. promítání o transibiřské
magistrále – Česko-ruská společnost.
w Krajánek O 8–9/2020

