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Vážení čtenáři Krajánku,
je to až k nevíře, jak ten čas rychle letí.
Ani jsme se nenadáli a máme tu znovu
Vánoce a konec dalšího roku a proto prý
jsme zase o rok moudřejší. Jaký byl ten
uplynulý rok? Někde přibylo do rodiny
miminko, z jiné rodiny naopak někdo odešel
navždy, některý z čtenářů úspěšně zakončil
studia, jiný měl zase třeba problémy na pracovišti nebo o práci přišel – inu tak to v životě chodí. Proto si netroufám uplynulý rok
2020 bilancovat, to si musíme udělat každý
sám v sobě.
Někdo může říci, že žijeme v těžké době.
Pandemie nás každého nějakým způsobem
omezuje, to je pravda, ale kvůli tomu se
přece život společnosti nezastaví. Žiji
v malé vesnici v podhůří Orlických hor
a vidím, že dobytek musí dostat krmení,
pole se musí před zimou zorat, autobusy
jezdit a lidé, pokud není jejich firma
zavřená, jezdit do práce, prostě musí zatnout zuby a dělat, co se dá.
Jedno staré české přísloví říká: Všechno
zlé, je pro něco dobré. A bylo, jak bylo,
vždycky se lidé museli přizpůsobit dané
situaci, a to byly války, nemoci, neúroda.
A vždycky si lidé dovedli poradit. I když

mně to připadá, když poslouchám naše
ufňukaná media, že jsme asi tak nějak víc
rozmazlení a zhýčkaní, netrpělivější a nedůtklivější, než byli naši předkové, že
nedokážeme najít nic pozitivního. Inu tak se
holt život trošičku přibrzdí a začne se jinak,
to se nedá nic dělat, ona si nás příroda sama
srovná. Možná, že se v mnohých rodinách
víc poznají, vždy kolikrát se doma kvůli
práci a starostem jen míjejí a nemají čas
a ani chu si v klidu sednout a popovídat si.
Prostě vedle sebe jen existují. A to není
dobře.
V souvislosti s tím se mi vybavila vzpomínka na vyprávění spisovatelky paní Marie
Kubátové. Když poprvé přijížděla ke
Kubátom, za války, na lyžích po pašeráckých
stezníčcích, zaujaly ji cestičky mezi chalupami vydupané ve sněhu. Bylo jich spousta
a kolikrát se i křižovaly. Ty cestičky spojovaly nejen chaloupky rozeseté po stráních,
ale hlavně lidi, aby měli k sobě blíž. A tak
bych i já rád popřál čtenářům Krajánku, aby
si i oni našli své cestičky, především ve
svých srdcích, mezi svými blízkými i přáteli.
Hezké Vánoce a úspěšný nový rok 2021.
Josef Lukášek,
člen KV KSČM KhK

Rok, který se blíží ke svému
závěru nás nebývale zaskočil
průběhem covidové pandemie.
Hospodářství se částečně zarazilo, zdravotnictví bojuje ze všech
sil o životy nemocných a pohled
na svět dostal zcela jinou perspektivu.
Lidé se musí učit žít s určitými
pravidly, být ohleduplní ke svému
okolí a nemyslet jen sobecky na
své potěšení a prospěch.
Pohled liberálních kapitalistů je
založen na právech individua. Já
chci cestovat, já si chci užívat,
já chci chodit po obchodech
a restauracích. Že na to doplatí
možná tisíce oslabených občanů,
kteří mohou podlehnout této
infekci to je nezajímá.
Druhý pohled je pohled humanistický a levicový: nejvyšší cenu má
každý lidský život, a tak určitá
omezení musíme vydržet v zájmu ohrožených skupin lidí.
Možná jsme i v poslední době
přišli na to, že se bez leckterých
civilizačních vymožeností obejdeme. Nemusíme cestovat letadly přes celé kontinenty, ale
můžeme pěšky či na kole obdivovat krásy naší vlasti, které jsme
v minulosti opomíjeli. Pracovní
tempo se leckde zpomalilo a i to
se příznivě projevilo na duševním
zdraví.
Bohužel, mnozí podnikatelé
v turistice a službách budou muset
přehodnotit své aktivity, ale s tím
by přeci měli v tržním hospodářství počítat – krize přicházejí
celkem pravidelně. Podmínky
trhu se mění a přežije jen ten,
který je flexibilní.
ø

NOMINACE NENÍ LEGRACE
Nepříznivý obraz důvěry voličů v KSČM v zrcadle krajských a senátních
voleb nutí nejen k zamyšlení, ale především k aktivnímu přístupu komunistů ke spoluobčanům. Navzdory stále komplexnějšímu vlivu antikomunismu by měl volič pochopit, k čemu mu dnes slouží politika komunistů.
Kvapem se blíží podzimní volby do Sněmovny PČR v roce 2021. Pomalu
začíná nominační kolotoč tvorby kandidátky.
Začíná pomaleji než obvykle, i našimi
kartami přípravy zamíchal koronavirus.
Takže je možné, že zmíněný kolotoč, který
má tři etapy, zahájíme až v lednu 2021.

První etapa – nominační členské
schůze ZO
Jsme demokratickou stranou, takže
přirozeně nominace kandidátů začíná
„zezdola“, od základních organizací.
Myslím si, že by se v tipech neměly ZO
ohlížet na zásluhy nominovaných,
prvním a zásadním kritériem, vedle oddanosti programu KSČM, by měla být
odbornost a schopnost učit se nové
věci. Ona totiž práce poslance nespočívá
jen v hlasování a pobírání platu, ale
především v pečlivé přípravě – pročítání
stohů materiálů ke každému návrhu
zákona, konzultace s odborníky atd.
Práce v opozici není jednoduchá.
Samozřejmě nestačí jen torpédovat
návrhy vládnoucí koalice. Naše zastoupení ve Sněmovně má smysl jen
tehdy, když obhajujeme zájmy lidí, té
většiny, která se živí poctivě a nemá
lehký život. Měla by mít své zastání
a měla by ho vidět v našich kandidátech.
Bylo by dobré, kdybychom stihli uskutečnit nominační členské schůze do
konce ledna. A začali cíleně představovat své nominanty na webových
stránkách a v Krajánku.

zda bychom ho volili a hlavně proč.
A čím přesvědčíme své okolí, že je to
ten správný člověk, kterého v parlamentu potřebují. Propagační kampaň našich
kandidátů na poslance by měla být o to
intenzivnější.

okresu, ale celé strany. Pak by od všech
měli dostat stejnou podporu všichni kandidáti, i když třeba první místa obsadí
lidé z jednoho okresu.
Nebude lehké sestavit takto krajskou
kandidátku do Sněmovny, jako v jiných
oblastech naší politické práce a práce
s lidmi narážíme na setrvačnost a stereotyp. Pokud se je nepodaří zlomit a táhnout za jeden provaz, nedivme se smutným
důsledkům volebních preferencí.
Je to jen v našich rukou, vážené
soudružky, vážení soudruzi a milí spoluobčané.
Taána LANKAŠOVÁ

Krajská nominační konference
Právě ona ukončí v kraji tvorbu kandidátky a měla by proto jednat velmi
promyšleně. Tady si neodpustím kacířskou myšlenku, kterou bude velmi
těžké na konferenci prosadit, ale která,
podle mého názoru, dává větší šanci na
kvalitní kandidátku. Dosud, aby se nám
okresy, nedej bože nepohádaly, vznikala
kandidátka systémem tzv. pětek.
V každé pětce měl svého zástupce
každý okres. Pořadí pak bylo
jednoduché – jedničky z okresů tvořily
prvních pět kandidátů, dvojky druhých
pět atd. atp.
Je to velmi jednoduchý rovnostářský
přístup, který předpokládá, že ve všech
pěti okresech našeho kraje jsou stejně
disponovaní kandidáti. Ruku na srdce –
nejsou a ani být nemohou. Demokracie
přece není rovnostářství. Smiřme se
s myšlenkou, že nejde o reprezentaci

COVIDOVÝ ROK
ø
Do nového roku si musíme přát,
aby tato pandemie ubrala na obrátkách,
abychom se mohli pokud možno vrátit
k volnějším pravidlům i když svět již nebude nikdy takový, jaký byl před covidem.
Pevně věřím, že jak jsme překonali
mnohé situace v dřívějších dobách, tak
i dnes si český národ najde cestu, jak
vše překonat a dál úspěšně prosperovat.
Všem straníkům děkuji za práci odvedenou v průběhu celého roku a hlavně
před volbami. Přeji Vám hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti v roce 2021, a se
Vám nemoci vyhýbají. V příštím roce
budeme potřebovat notně sil, abychom
úkoly před nás postavené dobře zvládli.
Věra ŽIŽKOVÁ

Okresní nominační konference
Druhá etapa proběhne v podobě nominační okresní konference, kde by měly
mít zastoupení všechny základní organizace KSČM a na níž by měli být představeni naši nominovaní kandidáti. Zde
vznikne doporučení pro krajskou konferenci nejen samotných kandidátů z okresu,
ale také představa o pořadí, na kterém
by se měli na krajské kandidátce objevit.
Každý okres potřebuje nejméně pět tipů
na kandidáty, ale ne za každou cenu –
může jich být více, nebo méně, ale měli
by splňovat náročné podmínky, o nichž
byla řeč výše: odbornost a schopnost se
učit.
Důležitý je i věk, aby nám případný
poslanec, a ještě lépe poslankyně, déle
vydrželi. Ovšem i věk může klamat, jsou
zdatní šedesátníci a neschopní čtyřicátníci. Myslím si, že je dobré si u každého
jména, které na konferenci padne, říci
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Na mezinárodní Den válečných veteránů 11.11. se dvě členky ČSSB (i LKŽ) Emilka Filipiová a
Marta Kolesová vypravily k pomníku padlých vojáků legionářů v 1. a partyzánů i umučených
vězňů v 2. světové válce z Hradce Králové, aby uctily jejich památku. I ve vyšším věku jsou
stále vitální, a tak památník očistily a přinesly květiny i svíčky za ostatní, kteří sem v době
covidové nemohli přijít ve větším počtu. K památníku přicházejí každoročně i děti z místní
školy. Pro akci je získaly. Nevíme, zda také přišli zástupci místní samosprávy či magistrátu.
Lidé z neziskovky Post Bellum v ten den umísovali na Bakově náměstí květy vlčího
máku podle počtu dárců finančních prostředků pro ještě žijící veterány.
(vha)

w Krajánek O 12/2020

Koronavirová pandemie v Královéhradeckém kraji
Situace kolem koronavirové pandemie vzbuzuje po restriktivních
opatřeních vlády mírný optimismus, protože čísla nakažených narůstají
v poslední době pomaleji. Počet pacientů bude ale ještě stále stoupat. Na
počátku listopadu bylo v kraji registrováno více než sedm tisíc nemocných s covid 19 a přes 200 jich bohužel zemřelo.
Nemocnice v Královéhradeckém kraji
se stejně jako ve zbytku republiky musí
potýkat s nedostatkem zdravotního personálu, i když volných lůžek pro pacienty
s covid 19 zbývá ještě asi jedna třetina.
Lékařů a sester se totiž výrazně nedostávalo už dlouho před vypuknutím koronavirové krize. Nyní v holdingu chybí 380
a ve fakultní nemocnici kolem 500 zdravotníků. Někteří sami onemocněli nebo
jsou v karanténě, jiní museli zůstat doma
s dětmi. Zoufalou situaci aspoň trochu
mírní nasazení mediků, studentů středních zdravotních, sociálních a farmaceutických škol, dobrovolníků a na pomocné práce je nasazeno i třicet vojáků.
Hejtman vyzval také ambulantní a praktické lékaře, aby pomohli. Vyslyšelo ho
zatím asi 130 lidí. Stále to ale nestačí
a nemocnice musely opět omezit tzv.
zbytnou péči, plánované operace
a potřebná vyšetření. Velký problém
spočívá i v tom, že lidé se bojí chodit do
nemocnic a na nezbytná vyšetření. To ale
může vést k nebezpečnému ohrožení
jejich zdraví a životů. Bez pomoci dobrovolníků se neobejdou ani zařízení sociálních služeb. Například do Domova
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ZAČNI U SEBE

V poslední době přibývá věcí, které
nás zlobí, ba dokonce přímo rozčilují.
Na internetu a sociálních sítích čteme
plno kritiky, např. že jsou podporovány hlavně velké obchodní
řetězce. Malé živnostníky že současná opatření vlády poškozují. V lecčem mají samozřejmě pravdu.
Nechápeme například, proč s nástupem zimy nemůžeme koupit (a normálně vyzkoušet) zimní obuv a oblečení. Mámy dětem nemohou dát boty
od loňska, noha jim přece roste!
Ale něco bychom mohli změnit sami.
Nyní alespoň, co se týče potravin a dro-
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U Biřičky v Hradci Králové už nastoupilo
téměř 50 lidí, včetně 12 studentů v rámci
nařízené pracovní povinnosti. Velkou kritiku vyvolalo vládní nařízení povinného
plošného testování klientů a personálu
antigenními testy. Nesplnění nařízení
mohlo být pokutováno až třemi miliony
korun, ale ministerstvo zdravotnictví
nezvládlo včas uzavřít smlouvy s pojišovnami na hrazení testů, dodávky se
zpozdily a chybí i metodické pokyny.

gerie... Jezdíme raději do Kauflandu
a do Lidlu nakoupit ve velkém. Co takhle
změnit zvyky (zlo...)?!
My v Rychnově jsme začali u sebe.
Menší krámky s potravinami na náměstí,
Quanto a Masna na pěší zóně, Zelenina
„U Daňků“ a další mají slušný výběr
kvalitního českého zboží a nákupem
u nich podporujeme místní podnikatele.
Možná je některý sortiment nepatrně
dražší, musíme se trochu více hýbat
a běhat (což nám není na škodu), ale za
to máme dobrý pocit z podpory české
ekonomiky. Popovídáme s příjemným
personálem, který nám i dobře poradí.
A neutratíme za spoustu zbytečností,
které nepotřebujeme a na které se nás
neustále obchodní řetězce snaží nalákat
bombastickou reklamou.
A má to i další výhodu pro rodiny
s dětmi – maminky nemusí odolávat
urputnému nátlaku (často i hlasitému
vydírání a scénkám pro pobavení okolí)
ze strany svých ratolestí, které za
každou cenu chtějí to, co vidí.
Hanka DÝČKOVÁ
a Věra KUČEROVÁ,
Rychnovsko

Ocitli jsme se v situaci, kterou ještě
Česká republika nezažila. Prožíváme
mnohem těžší časy než na jaře, kdy jsme
byli svědky obrovské vlny solidarity. Před
blížícími se vánočními svátky bychom
chtěli nakupovat dárky pro naše nejbližší,
navštěvovat adventní trhy a koncerty. To
vše letos nebude. Vrátíme se tak trochu
do minulosti k menší komerčnosti k vzájemnému pochopení, nezištné pomoci
potřebným a lásce k těm, které máme
rádi. Skutečně nejdůležitější hodnotou je
totiž zdraví.
Soňa MARKOVÁ,
stínová ministryně zdravotnictví
za KSČM, předsedkyně OV KSČM
Náchod

Soňa Marková se účastnila pokřtění propagačního kalendáře k soutěži o nejsympatičtější a nejlepší zdravotní sestřičku roku
– BATIST NEJ SESTŘIČKA.
FOTO – Z facebooku S. Markové

www Informace
O konání XI. sjezdu
Na počátku listopadu rozhodl
ÚV KSČM svým hlasováním per rollam o odložení XI. sjezdu na neurčito.
Brněnské výstaviště nabídlo
kromě již známého termínu 27. a 28.
listopadu 2021 další možnosti
konání, a to již v jarních měsících
příštího roku. Tyto nabídky projedná vedení KSČM a doporučí návrh
na konání XI. sjezdu VV ÚV KSČM.
O konečném termínu rozhodne ÚV
KSČM.
ÚV KSČM bude svolán v co nejbližším termínu, tak jak dojde
k uvolnění opatření vlády a ministerstva zdravotnictví.
V Praze, dne 18.11. 2020
Petr ŠIMŮNEK
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zůstává jedinou levicovou stranou
V současné době být levicovou stranou je velký závazek a zároveň velké břímě, které musí
strana unést. Zvláště pak po volbách do Senátu a krajských zastupitelstev je i v řadách členů
a stranických funkcionářů nastolována otázka: Nedoplácíme v očích voličů na podporu vlády,
v jejímž čele stojí Andrej Babiš? Za odpovědí stojí řada „pro“ a „proti“.
Je třeba si připomenout, že podpora
KSČM se týká i koaličního partnera
vlády, spíše tedy „partnerky“, a tou je
Česká strana sociální demokracie. Ta se
rovněž veřejnosti představuje jako levicová strana. V tomto případě je zcela
logické, že levicová KSČM by měla podporovat levicovou stranu ČSSD, která ve
vládě je. Problémem však je, že ČSSD
navenek o naší podporu a spolupráci
příliš nestojí. Z toho pak těží Andrej
Babiš a jeho hnutí ANO. Přál bych si,
aby veřejnost vnímala i to, že naše podpora vlády přináší prospěch všem
obyčejným lidem a troufnu si říct, že to je
osmdesát procent obyvatel.
Jak to, že úsilí zejména poslanců
a zastupitelů-komunistů prospět obyčejným lidem naší krásné země, se neprojevuje ve volebních výsledcích? Domnívám se, že chyba spočívá v činnosti

funkcionářského aktivu na všech úrovních stranické struktury. Nepracují
dostatečně na objasňování politiky na
veřejnosti. Poslanci i zastupitelé tvrdě
pracují, ale média výsledky bagatelizují
nebo o nich neinformují. I když jsou
úspěšně vyřešené problémy prezentovány v Haló novinách, je to málo.
Zdůrazňuji, že nejsme vládní stranou.
KSČM vládu tolerovala při vzniku a dále
bude tolerovat za předpokladu, že bude
mít možnost naplňovat program a cíle
strany. Je spravedlivé přiznat, že se
mnoho našich cílů podařilo prosadit.
Představili jsme „sedm priorit“ a k nim
přibylo letos dalších pět. Je třeba jasně
říci, že se nám je daří postupně v parlamentu naplňovat.
Občané by měli vědět, že jedině s podporou hlasů poslanců KSČM se proti
pravicovým názorům daří zvedat dů-

Nová kanalizace v Čánce u Opočna
Čánka, vesnice, o které je první zmínka z roku 1361, patří od roku 1960 pod
Opočno. Žije zde kolem 240 stálých obyvatel. Co v Čánce dosud chybělo?
Kanalizace! Proč? Velká finanční náročnost!
Zrodilo se však řešení. Opočenská čistírna odpadních vod, s dostatečnou kapacitou, je „přes kopec“. Projekt to řeší sváděním odpadů gravitačně do jímky a
přečerpáváním přes kopec do čistírny. Vysoutěžená cena díla je 35 780 845 Kč.
Opočno dostane dotaci od státu přes ministerstvo zemědělství 11 324 000 Kč a
výrazná pomoc krajského úřadu za 2 342 000 Kč. Zbytek doplácí město Opočno z
vlastních zdrojů. Letos byly proinvestovány dvě třetiny, zbytek v roce 2021.
Kanalizace vede z velké části pod „průjezdem“ Čánkou, nad již zhotovenou částí,
byl položen nový živičný povrch (viz foto). Před zimou se dodělávají úpravy krajnic.
Odvedením splaškové vody dojde k výraznému zlepšení životního prostředí části
Opočna, které na Čánku nezapomíná!
Václav SLEZÁK (KSČM),
místostarosta města Opočno
FOTO – autor
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chody, zlepšovat
podmínky v sociálních službách
a všem zaměstnaným
zvyšovat alespoň minimální mzdu. Daří se navyšovat
odměny i všem státním zaměstnancům
(učitelům, lékařům, ozbrojeným složkám,
policistům, hasičům, státním úředníkům...) a zlepšovat celkově pracovní
podmínky. Je třeba postupně zlepšovat
úroveň života samoživitelek, řešit
exekuce... Stále to však nestačí.
Zdůrazňuji, že v Česku patří zaměstnanci soukromého i státního sektoru
mezi nejhůře odměňované pracovní síly
v Evropské unii. Naši důchodci mají
nejnižší důchody. A já se ptám: Proč?
Jak je možné, že to dělnické třídě jako
takové nevadí? Zato KSČM to vadí, i to,
že více než milion lidi žije na hranici chudoby, více než milion lidí (včetně
důchodců) je v exekuci, že jsou byty
i nájmy pro mladé a začínající rodiny
cenově nedostupné... Prioritou KSČM je
těmto lidem pomoci. To je také i odpově ,
proč KSČM podmínečně vládu toleruje
a poslanci KSČM jsou pro zákony, které
jsou garancí pro zlepšení situace. Ne
vždy však projdou...
Parlament jedná ve fázi podpory státního rozpočtu na rok 2021 v prvním
čtení. Je třeba snížit zejména zbytné
výdaje. KSČM vznesla požadavek na
snížení rozpočtu pro armádu o 10 miliard korun – přesunout je do rezervy. Pravicové strany okamžitě obvinily KSČM,
že ohrožuje bezpečnost státu. Zcela
vážně: ohrožují komunisté bezpečnost
země tím, že nechtějí, aby byla nakoupena např. zastaralá děla? To určitě ne!
To, co podle mého názoru nejvíce ohrožuje bezpečnost státu a obyvatel této
země, je nelegální migrace. Republika je
členkou NATO a spolu s aliancí hledá
nepřítele na Východě (Rusko, Čína),
zatímco skutečný nepřítel klepe na dveře.
Jím jsou nelegální migranti. (Legálních je
jich už tady také dost.) Je naší prvořadou
povinností se hrozbě možných problémů
z toho plynoucích postavit.
Jsem přesvědčen o potřebě existence
levicové strany na politické scéně ČR.
Tou stranou je KSČM.
Václav ORT,
místopředseda ÚV KSČM
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KATEŘINA KONEČNÁ:
Nedaří se vysvětlovat naši pozici k vládě ANO a ČSSD
S europoslankyní Kateřinou Konečnou hovoříme o důvodech neúspěchu KSČM v krajských volbách, o vztahu strany k EU nebo k předlistopadové minulosti.
Europoslankyně Kateřina Konečná
bude na nadcházejícím sjezdu kandidovat na předsedkyni KSČM. V rozhovoru
analyzuje, proč strana neuspěla v krajských ani senátních volbách, vysvětluje vztah KSČM k Evropské unii, uprchlické krizi či předlistopadové minulosti.
Přebíráme do Krajánku jen několik
odpovědí z časopisu Argument
Andrea Cerqueirová: 86 krajských
zastupitelů, které KSČM získala v roce
2016, jich letos při volbách do krajů bylo
zvoleno pouze třináct. V senátních volbách se žádný z komunistických kandidátů nedostal do druhého kola. Jaký je
to je vzkaz před blížícím se sjezdem?
Kateřina Konečná: Rozhodně je to
vzkaz občanů, že stávající politika
KSČM je pro ně nezajímavá, nerozumí
jí a čekají od nás něco víc.
A. C.: Příští rok to bude 100 let od
založení komunistické strany v našich zemích. Zároveň není vyloučeno, že by se

w Krajánek O 12/2020

KSČM poprvé od listopadu 1989 nemusela dostat do Poslanecké sněmovny.
Není to výstražné blikání, na které by
měli funkcionáři strany nějak reagovat?
K. K.: Samozřejmě. Tyto krajské
volby nebyly pro KSČM oranžovou
kartou. Voliči nám vystavili jasně červenou – tentokrát pro nás ovšem červená neznamená jásot, nýbrž by měla
vést k velké pokoře a sebereflexi, co
dělat lépe. Nechci nabádat kohokoli
přes média – to jsem nikdy nedělala
a dělat nebudu. Ale já si svou odpovědnost vyvodila a rezignovala na
funkci ve vedení KSČM.
A. C.: Co podle vás dělá KSČM špatně, že se jí nedaří nejen zvýšit, ale ani
udržet, voličské portfolio?
K. K.: Jednoznačně se nám nedaří
komunikovat a vysvětlovat naši pozici
k vládě ANO a ČSSD. Neuměli jsme
říct, že zvyšování důchodů nepřišlo
z milosti Andreje Babiše, ale díky tlaku
KSČM. Nedokázali jsme poukázat, že

k řešení hanebně nízkých mezd, předraženého bydlení, podfinancovaného
zdravotnictví nebo ochraně přírodních
zdrojů ,dokopala’ ANO právě KSČM.
Být to totiž na Andreji Babišovi, tak
zde máme vládu ODS spolu s ANO –
vždy první nabídka patřila právě Petru
Fialovi. A o tom, že nemají tyto dvě
party problém spolu mluvit, svědčí
i koalice, které ANO uzavírá po proběhlých volbách do krajů.
............
Rozhovor připravila:
Andrea Cerqueirová, více zde:
http://casopisargument.cz/?p=32515&f
bclid=IwAR3QYGGYvXAZiF1H2drZDgvy
1G18SWpJoLNAkXaJJL3u4ibFNne3T6
QWYxU
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Hejtmanem Královéhradeckého kraje se stal poslanec a generál v. v.
Ing. Martin Červíček (ODS), brigádní generál v.v., stávající senátor i radní v minulé krajské vládě Královéhradeckého kraje (vládli spolu s ČSSD), byl zvolen 29
zastupiteli nové koalice a dvou z SPD. Odstavená druhá volebně nejsilnější
strana ANO (12 zastupitelů) byla proti, jako i ve většině dalších hlasování.
Zvolený hejtman přesto prohlásil: „Jsem připraven na spolupráci s každým zastupitelem...“ V dušičkovém pondělí byla dále na ustavujícím jednání schválena
Rada kraje s pěti náměstky a s dalšími třemi radními. Budou v podstatě nepřehlasovatelní. Zvoleni byli i předsedové krajských výborů. Jak složení Rady, tak
předsedů výborů, nerespektovalo výsledky voleb. Bývalému hejtmanovi Jiřímu
Štěpánovi bylo nabídnuto jen neuvolněné předsednictví výboru.
Krajskou vládu tvoří zastupitelé z Koalice
(č. 1) ODS+STAN,+VČ (12 zast.), České
pirátské strany (7), Koalice (č. 2) pro Královéhradecký
kraj+KDU-ČSL+VPM+
Nestraníci (4 zastupitelé) a Spojenců pro
Králové-hradecký kraj = HDK+TOP 09+LES
(4). Nová rada kraje má devět členů, po čtyřech „Koalice“ č. 1, tři piráty a po jednom
radním má „Koalice“ č. 2 a „Spojenci“.
Z devíti radních bude osm uvolněných, tedy
placených, čtyři náměstci a další tři členové
rady. Neuvolněným náměstkem bude
poslanec Pavel Bělobrádek.
Podle předchozí dohody nově utvořená
koalice s jedenácti politickými subjekty dosáhla s 27 místy v 45členném zastupitelstvu pohodlné většiny. I když se strana
ANO i ČSSD často ozývaly s připomínkami, např. proti zvýšení počtu náměstků,
nakonec byly přehlasovány. I provokační
návrh, aby se hejtmanem stal P. Bulíček za
Piráty, neuspěl. V opozici skončila strana
ANO, SPD a koalice ČSSD a Zelených (za
Zelené však do KZ ku podivu nepostoupil
hradecký zastupitel M. Hanousek). Po
dvaceti letech práce v kraji kandidátům za
KSČM nedali voliči dostatek hlasů, takže
není žádný mandát.

Personální složení Rady kraje
Hejtman Martin Červíček (ODS), 1. náměstek a statutární zástupce hejtmana

K povolebnímu uspořádání
Koaliční zastupitelé si rychle – snad už
před volbami – rozdali karty a v převaze
27 hlasů se na posty také bez problémů
zvolili. Za peníze daňového poplatníka si
naplnili svá další korýtka, ke kterým te
budou chodit čtyři roky.
Počet náměstků odpovídá počtu politických stran „vládnoucí“ koalice, je jich
o jednoho je více než v minulém období,
odčerpá tak více financí. Spojení jedenácti politických subjektů může být
zdrojem pozdějších neshod. Mnoho zastupitelů kumuluje funkce, ale to je v současnosti téměř pravidlo. Někdy je to ku
prospěchu řešení problémů v kraji
a obcích. Jen sladit časy jednání a nikdy
nechybět – to bude asi problematické. To
by mohla padnout i ona nepřehlasovatel-
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Pavel Bulíček (ČSP = Piráti), v gesci bude
mít investice a technologie; 2. náměstek
Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), druhý zástupce hejtmana, bdít bude nad životním
prostředím a zemědělstvím. Náměstkyně
Martina Berdychová (VČ) - vyměnila školství za soc. věci, cestovní ruch a kulturu,
náměstek Rudolf Cogan (STAN) – finance,
náměstek Arnošt Štěpán (ČSP) – školství,
sport a volný čas, radní Václav Řehoř
(ODS) – doprava a majetek, radní Adam
Valenta (ČSP) – regionální rozvoj a dotace
a radní Zdeněk Fink (HDK) – zdravotnictví.

Výbory krajského zastupitelstva

Před krajským úřadem v Hradci Králové dávají zastupitelé vyvěšovat vlajky na oslavu (jako
na snímku), či také na protest. Letos tam
vyvěsila ještě předchozí krajská „vláda“ vlajku
Tibetu a nedávno vlajku běloruskou... Nově
zvolené vedení kraje bude možná dumat, zda
nyní vyvěsit vlajku Arménie nebo spíše
Ázerbajdžánu...

nost opozicí – stačí neúčast pěti koaličníků. Odstavené hnutí ANO 2011 může
dělat také potíže. Jenže k doplnění počtu
hlasů zase poslouží zavedený institut
on-line přítomnosti na jednání přes internet. Jednání KZ to ale zdržuje. (Přesvědčte se sami sledováním on-line
přenosu jednání KZ.)
Zatíženost funkcemi může vést k situaci, že kraj „táhnou“ kupředu jen někteří
náměstci. Tak se to stalo i KSČM v koalici s ČSSD, kdy hejtman Lubomír Franc
byl i senátorem, proto táhli za něj a náměstka Táborského (též senátora) mnoho věcí kupředu komunisté; především
první náměstek Otakar Ruml a předseda
finančního výboru Petr Kebus.
Zdeněk ONDRÁČEK,
dřívější krajský zastupitel, poslanec

Zastupitelé zvolili předsedy 12 výborů
kraje. Petr Koleta (ANO) si stěžoval, že
opozici nebyla dána žádná místa v předsednictví výborů, až na výbor kontrolní,
jehož uvolněným předsedou byl zvolen
Vladimír Dědeček (ANO) a neuvolněným
předsedou výboru pro hosp. rozvoj a prac.
příležitosti se stal Jiří Štěpán (ČSSD).
Uvolněným předsedou dopravního výboru
se stal Aleš Dohnal (ČSP). Dalších devět
předsedů výborů je neuvolněných: Jana
Dreislová (nestr.) vede výbor pro školství,
Josef Horáček (STAN) památkovou péči,
Jiří Škop (ODS) regionální rozvoj, Anna
Maclová (nestr.) výbor finanční, Jan
Grulich (TOP 09) cestovní ruch, Ladislav
Brykner (ODS) pro sport, Miroslav Uchytil
(KDU-ČSL) výbor sociální, předsedkyní
výboru zdravotního je Dana Kracíková
(VČ) a předsedkyní výboru pro životní
prostředí a zemědělství se stala Martina
Vágner Dostálová (ČSP).
Novinkou jednání byly vstupy dvou zastupitelek, které se nemohly účastnit jednání
přímo, byly on-line – Klára Dostálová
(ANO) a Martina Vágner Dostálová (ČSP).
Tak byli přítomni všichni zvolení zastupitelé.

Odměny
Zastupitelé schválili také odměny pro funkcionáře, např. pro uvolněné náměstky 71 900
Kč, předseda výboru dostane 9 323 Kč,
zastupitelé i náhradu mzdy, hejtman Červíček k senátorské odměně dostabe 40 %
platu. V zastupitelstvu zasedají tři senátoři,
pět poslanců, jedna ministryně a 13 starostů
či místostarostů.
Hejtman Martin Červíček po svém zvolení
v projevu uvedl hlavní úkoly, které kraj čekají. „Prvním úkolem pro nové vedení kraje
bude revidovat všechny kapitoly rozpočtu,
avšak s cílem zachovat co možná nejvyšší
míru investic, které souvisí s rozvojem
a zaměstnaností kraje,“ řekl v nominačním
projevu Červíček. Kraj bude muset zvládnout období koronaviru, stabilizovat personální situaci ve zdravotnictví a sociální oblasti,
dostavět slíbené nemocnice, samozřejmě
řešit dopravní problémy, rozvíjet dále školství i chránit životní prostředí. Příští jednání
Zastupitelstva KhK bude 14. prosince od 10
(vha)
hodin.
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Tak jsem žahnul pivo, paní Müllerová…
Je pro mě docela nepochopitelné, proč
pan Marian Jurečka nepřišel z Národní
třídy, poté kdy si „žahnul pivo“, také
k Hlávkově koleji v Jenštejnské ulici, aby
si uvědomil, co se stalo 17. listopadu
1939, kdy němečtí nacističtí okupanti
obsadili studentské koleje a odvlekli studenty do koncentračního tábora, studentské vůdce popravili a uzavřeli české
vysoké školy. Letos se ze známých
důvodů nekonalo shromáždění, věnované právě tomuto smutnému výročí,
věnce a kytice byly však před deskou
Jana Opletala položeny a zúčastnění
představitelé se obětem nacistické
perzekuce poklonili.
Pokud jsem zaznamenal, byla tam přítomna místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová, předseda
SPD Tomio Okamura, bývalý rektor UK
profesor Ivan Wilhelm a členové ÚV

Covid-19
Čtyři bílé stěny,
dvě bílé postele,
v jedné z nich leží,
bělovlasý muž
v Albertinu v Žamberku.
Hlavou se mu honí myšlenka
o covidu, zákeřném to viru,
kosícím mladé, staré.
Děsí to celý svět.
Chce se mu žít...
Jan Dawidko,
Žamberk 25. listopadu 2020

KSČM se dostavili s delegací, jíž vedl
Petr Šimůnek, aby připomenuli památku
českých vysokoškoláků. Velmi emotivně
a po pravdě vždy o tom hovořil přímý
účastník tehdejších studentských perzekucí PhDr. Vojmír Srdečný. Škoda jen,
že už není mezi námi…
Marian Jurečka nepovažoval za nutné
přijít před Hlávkovu kolej, položit kytici,
uctít památku Jana Opletala a vůbec pietně se postavit k tomu, proč 17. listopad
zůstává Mezinárodním dnem studentstva, jako jediný den mezinárodního významu, který má český původ. Je to opravdu
svérázný přístup vysokoškoláka a předsedy politické strany. Tady chyběl…
I předseda poslaneckého klubu TOP 09
Miroslav Kalousek se, jak jinak, Jurečky
zastal, když prý si nevšiml, že „pití piva
z kelímku na patníku nějaké vládní
opatření zakazuje“. Čili zase rozporuje
jednoznačné vládní nařízení, ačkoli sám
navštívil zavřenou restauraci (prý ho tížil
„látkový metabolismus“). Nepřiznal by se.
Teprve pod tíhou fotografie reportéra se
omluvil a holedbal se, že uhradí klidně
200 000 Kč. A víte, jak „tučnou“ pokutu
dostal? 15 000 Kč!
Miloslav SAMEK

www POZVÁNKY
h LKŽ HK – Milé ženy, pokud bude
povoleno shromažování 20 osob,
mohly bychom se sejít 10. prosince
od 14 h. v zasedačce U Švagerků –
k vánočnímu potěšení (v rouškách).
Doženeme přání jubilantkám a zažijeme
pěkné chvilky. Změna programu vyhrazena – podle hygienických opatření.
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KRONIKA

Trutnovsko
V prosinci oslaví Jan Valík z Hostinného
sedmdesátku a též Josef Syřiště ze Dvora
Králové n. L. Radko Krejcar z Úpice a Josef
Kloboučník ze Rtyně v Podkrkonoší slaví
75 let. Adolfu Těžkému z Markoušovic
bude osmdesát a Haně Zinkové ze Rtyně
v Podkrkonoší zasloužených devadesát let.
Všem jubilantům přeje OV KSČM
Trutnov pěknou oslavu a další léta prožitá
ve zdraví.

Jičínsko
Josef Říha z Jičína a Miloslav Kulhánek
z Rohoznice u Miletína oslavují 70 let
a Jitka Lubichová kulaté osmdesátiny.
OV KSČM Jičín a jejich základní organizace jim přejí do dalších let dobré zdraví
a výdrž.

Královéhradecko
Sedmdesátin dosáhne v prosinci Václav
Bělohoubek a Eva Zelinková, oba ze
Stěžer. Věra Bergerová – ZO č. 38 HK –
letitá předsedkyně revizní komise při OV
KSČM oslaví též sedmdesátiny. Josef
Drmla – předseda ZO č. 22 HK, Zdeněk
Randa – předseda ZO č. 27 HK – a
Stanislava Šedivková ze ZO č. 42 HK
oslaví osmdesát let.
Do dalších let přeje OV KSČM a členové
ze základních organizací stálé zdraví.

Náchodsko

Dobrá rada nad zlato

Za roušku od ucha k oušku dáváme
dost financí, když je neumíme ušít. Ty
jednorázové se začínají povalovat
všude možně, tak co by se kovid nešířil,
že. Zvláš, když ty látkové také už někteří nevyvářejí (bojí se méně), tak je
alespoň po vyprání žehleme. (Ani Greta
neprostestuje, že jich v mořích plavou
veletucty.)
Dobrá rada pro úsporu těch jednorázových: Nevyhazujeme je, ale dáme po
použití do elektrické trouby a sterilujeme (více kusů) při 75 ˚C půl hodiny.

www SPOLEČENSKÁ

Oslava 75. narozenin soudružky Evy Sálové
z Horní Nové Vsi u Lázní Bělohradu. Evička je
též aktivní členkou folklórního souboru
Hořeňák.
FOTO – OV KSČM Jičín

ROZLOUČENÍ
Začátkem listopadu jsme se rozloučili
s Ladislavem Dolanským z Břízy (dožil se
95 let). OV KSČM mu vděčí za jeho letitou
truhlářskou práci při opravách budovy
U Švagerků. Zemřela i dlouholetá soudružka Emilie Jiroutová z Plácek a dlouholetý člen Jan Brůha (90 let) z Hradce
Králové - Labské kotliny.

Čest jejich památce!

V prosinci se dožívá 95 let Jarmila Štanclová z Náchoda. Osmdesáti let se dožívají
Josef Panchartek a Zdeněk Žoček, oba
z Broumova, sedmdesátku oslaví Petr
Benda z Náchoda.
Jubilantům přejí ZO KSČM mnoho
zdraví, pohodu a další klidná léta.

Rychnovsko
Miroslav Šmída z Dobrušky a místostarosta Opočna Václav Slezák oslaví 70
let – OV KSČM děkuje za jeho dobrou práci
a starost o občany Opočna. Anna
Manderová ze Slatiny nad Zdobnicí má 85
let a zasloužené devedesátiny slaví Karel
Šimerda ze Svídnice.
Blahopřání k výročím zasílá OV KSČM
Rychnov a přeje především dobrou
náladu, dobré přátele i pevné zdraví.

* kscmhk.cz * kscm-Nachod.cz * kscm-jicin.cz
* kscm-Trutnov.cz * kscmrk.cz * kscmkrhk.cz
KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje, ročník 21, č. 12, vyšlo v prosinci 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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Vážené soudružky a soudruzi,
milí spoluobčané,

PF 2021
od redakce Krajánku

FOTO – Věra ŽIŽKOVÁ

Čtenářská novoroční přání

Vážení čtenáři Krajánku,
na začátku roku se obvykle přeje hodně
zdraví, štěstí a osobní pohody, ale do

www KRAJÁNKOVA

PF 2021
Přejem si to každý rok,
zdraví, štěstí, léta dlouhá,
dokažme i napřesrok,
a to nejsou přání pouhá.

SVÁTEČNÍ DOBROTA

Pro 2 osoby:
l 200 g rybích filetů (candát, tilápie, treska) l 2 velké
pomeranče l malá cuketa l bílá část lahůdkové cibulky l lžička
oleje l lžička másla l lžička zázvoru l sůl
Rybu rozdělte na porce. Jeden pomeranč rozkrojte, ukrojte
ze středu dva pátky na ozdobu a zbytek vymačkejte. Druhý
pomeranč pečlivě zbavte kůry včetně bílé části a nakrájejte na
kostky. Na tenké plátky nakrájejte cuketu a cibulku. Rybu
osolte, okořeňte a pokapanou pomerančovou šávou nechte
půl hodinky odpočinout. Pak porce zprudka opečte na oleji z
každé strany nejvýše 2 minuty. Rybu vyndejte a do pánve
přidejte cibulku, máslo a cuketu, zmírněte plamen a zakryté
pět minut poduste. Přidejte kotky pomeranče, osolte a
okořeňte a ještě pět minut poduste. Pak vrate prohřát porce
ryby a podávejte.
Chutná s bramborem i rýží. Volba ryby je jen na vás, já jsem
se svátečně rozšoupla a zvolila tuňáka.
Vařila Tatána LANKAŠOVÁ
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Zdeněk Láska

Věra ŽIŽKOVÁ

ffffffffffffffff

Do nastávajícího roku 2021 přeji
měsíčníku Krajánek především to, aby
podle lidového významu chodil „nejenom
po kraji“, ale ve větší míře se dostával
ještě k širší veřejnosti. Jak jsem s ním po
mnoho let trvale ve styku, dovoluji si
tvrdit, že je výtečně novinářsky veden,
dává příležitost se vyjádřit ke všemu
potřebnému, pranýřuje nepravosti ve
společnosti a oceňuje jedinečnou aktivitu
všech těch bezejmenných, kteří usilují
o to mnohé změnit. Někde jsem slyšel
tento příměr – cituji: „Jako dnes, tak
vždycky.“ To platí pro Krajánek naprosto
beze zbytku – a to mu do vínku vinšuju.
Miloslav Samek

následujícího roku bych Vám popřála
i hodně osobních kontaktů, což se nám
v této době moc nedostává.
Čeká nás volební rok, pro naši stranu
velmi podstatný. My z OV Jičín uděláme
vše pro to, abychom oslovili co nejvíce
občanů našeho kraje. Nebojte se jít k volbám, myslím tím z hygienického hlediska,
vše bude řádně zajištěno. Jen KSČM
nabízí kvalitní program pro naši společnost. Jdeme do toho za Vás, za celou
republiku! Krásný nový rok 2021.
Marcela Kováčiková,
Hořice v P.
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Moje přání Krajánku

na konci každého roku se patří
všem poděkovat za dosavadní
přízeň a odvedenou práci v nelehké
době. Do nového roku 2021 popřát
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Budeme-li navzájem ohleduplní,
zodpovědní, jistě zvládneme další
průběh coronavirové pandemie.
Měli bychom být zodpovědní na
podzim v parlamentních volbách
2021, abychom vedle zdravotních
problémů neřešili hlubokou
politickou krizi.
Již se někteří představitelé nových
politických stran, namlsaní výsledky
krajských voleb, kdy z poražených
se nakonec stali vítězové, nechali
slyšet, jak budou v naší zemi vládnout. Z dosavadního vyjadřování
k současným problémům můžeme
odhadnout, jak by jejich vláda asi
vypadala. Byla by to vstřícnost
k Bruselu, k požadavkům sudetských Němců, církví, ale potlačování
národních zájmů, podpora migrace,
privatizace ještě toho mála co zbylo
v rukách státu, měst a obcí.
Naprostá negace dějin před rokem
1989, znovu obdivování habsburské
monarchie, popírání národního
obrození, o době budování socialismu
ani nemluvě.
Přejme si, aby rok 2021 byl rokem
moudrých rozhodnutí, který by nám
umožnil další rozvoj a spokojený život.

Ryba na pomerančích
w Krajánek O 12/2020

