Jsou rána
kdy se jen tak bosý
brouzdám ranní rosou.
Dotýkám se stromů
z jejich majestátu
nabírám novou sílu...
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BYDLENÍ JAKO VELKÝ
PROBLÉM

M í r o v ý v ý s t u p n a Ve l k o u D e š t n o u z a č a l o p é k á n í m v ý b o r n ý c h š p e k á č k ů
s patřičným povolením úřadů.

Za dobrou práci odpovídající výdělek
KSČM od počátku své existence stála vždy na straně poctivě pracujících lidí.
A bylo jedno, zda jejich práce spočívá v přípravě na budoucí povolání, v továrně či
na poli, u počítače, převýchově dětí či za pultem, nebo na zaslouženém odpočinku
po celoživotní práci. Ekonomická práva lidí a odpor jakémukoli vykořisování jedněch druhými je historický úkol, který jsme na sebe vzali.
Žijeme ve společnosti ekonomické a sociální nerovnosti, kde můžeme požadovat alespoň zmírnění sociální a ekonomické nerovnosti lidí, dokud lidé nepochopí, že tento systém
se nedá vylepšit, ale musí se od kořenů
změnit. Proto považujeme za správné nejen
vzhledem k inflaci zvyšovat minimální, často
více než zaslouženou mzdu. Otázka valorizace důchodů je pro nás neméně důležitá,
stejně jako zachování současné výše daní
u nízko a středně příjmových skupin obyvatel.
Okamžitě zazní naprosto oprávněná otázka:
kde na to stát vezme prostředky. I tady je
odpově jednoduchá – zdaněním nadnárodních společností, kterým naše polistopadové

vlády za babku rozprodaly naše fungující podniky. V nich daně ze zisku, vytvořeného prací
našich lidí, mizí na zahraničních kontech.
Zdanění by se mělo dotknout mnohem
výrazněji také internetových gigantů. Za samozřejmou by měla být i miliardářská daň.
Nechceme brzdit podnikatelskou iniciativu,
ale vždy budeme bojovat proti nepřiměřeným
ziskům, plynoucích nezřídka ze stínové
ekonomiky. A když už jsme u daní – co takhle
zdanit bankovní a internetové operace?
Peníze se zkrátka najdou, jen je potřeba hledat na správném místě.
Pokračování na str. 2

ø

Ráda sleduji různé příspěvky na internetu na téma
bydlení. Všimla jsem si, že
se nyní velmi často objevují
příspěvky o tom, jak si mladí
lidé zrekonstruovali či vybudovali bydlení na malé ploše. Čím dál častější jsou
i ukázky, jak se dá bydlet v karavanu, maringotce či mobilhausu – s minimalistickým
vybavením.
Když vedle toho sledujete
vývoj cen bytů, je otázkou,
zda není mladá generace
připravována na to, že bydlení bude obrovský luxus?
Již nyní je řada lidí, kteří žijí
v různých chatičkách a provizorních příbytcích. Řady
bezdomovců se rozrůstají.
Před časem to byl jev jen ve
velkých městech, ale nyní
jsou bezdomovci i v řadě
menších měst a obcích.
Využívají různé opuštěné
budovy, žijí ve stanech na
okrajích sídliš . Co bylo před
třiceti lety zcela nevídané, je
dnes každodenním jevem.
I před sto lety se snažily
obce o své občany trochu
postarat. Byly obecní pastoušky, chudobince apod.
I když tyto instituce neměly
valnou pověst, přece jen
poskytovaly těm nejubožejším alespoň nějaké zázemí.
Dnes představitelé měst
a obcí raději dělají, že nic
nevidí, a tím pádem nic nemusí řešit.
Pokud se situace s byty nebude radikálně řešit výstavbou levného a dostupného ø

Občané kraje potřebují kvalitní a hlavně
fungující zdravotnictví
Teprve po roce od začátku „vládnutí“ současného krajského vedení
spatřila světlo světa nová zdravotnická koncepce z pera exministra
zdravotnictví L. Hegera. Záměrem vládnoucí pravice je posílit pravomoci
zdravotnického odboru, ale zároveň si ponechat KSČM dlouhodobě kritizované zbytečné a hlavně drahé luxusní holdingové služby.
Nejpalčivějším problémem zůstává nedostatek zdravotního personálu. Těžko
může pomoct plánovaná dohoda s fakultní nemocnicí na společném systému
vzdělávání mladých lékařů, aby neodcházeli z krajských nemocnic. Mezi zdravotními sestrami je situace ještě horší.
Část absolventek po škole odchází mimo
obor kvůli špatným finančním a pracovním podmínkám. Největší problém
ovšem spočívá v tom, že sestry v krajských zařízeních dostávají za stejnou práci
i o několik tisíc korun méně než ve fakultní nemocnici. Otázkou je, zda bude „kraj“
ochoten svým sestrám přidat.
V Královéhradeckém kraji je větší podíl
starších lidí, než v České republice a do
roku 2035 ještě výrazně stoupne.
Zákonitě bude třeba více lůžek následné
a dlouhodobé péče. Musí se proto posílit
pobytové sociální a odlehčovací služby
i domácí péči. Naprosto nedostatečný je
rozsah psychiatrické péče, a to i přes
vznik Center duševního zdraví v Trutnově
a v Hradci Králové. Chybí desítky akutních psychiatrických lůžek v nemocnicích. Je paradoxní, že právě pan Heger,
jako ministr zdravotnictví, stál u počátku
reformy psychiatrie. Ta počítala s masivním rušením ústavních akutních lůžek
a s přechodem k ambulantní léčbě.
Velké problémy se očekávají u porodních
a novorozeneckých oddělení. Polovinu
porodů v kraji zajiš uje porodnice ve FN
v Hradci Králové, která je kapacitně již
nyní na hraně. Přitom trutnovská porodnice dlouhodobě nefunguje a vedení

kraje není schopno situaci řešit. Katastrofální situace je již dnes v síti praktických
lékařů pro děti i dospělé a u stomatologů,
zejména na Náchodsku. Koncepcí
doporučovaný vznik analytické skupiny
chybějící péči určitě nevyřeší.
Autoři ekonomické analýzy krajských nemocnic
doporučují, aby
kraj „donutil“ nemocnice fungovat
hospodárněji a takto uspořených 200
milionů korun přesunout do investic. Takový krok může
znamenat přesouvání nejvíce ztrátových
oborů do jiných nemocnic nebo jejich
výrazné omezení. Pravicové vedení
Královéhradeckého kraje tak jinými slovy
říká, že co se nevyplatí, kraj dotovat
nebude. Za nezbytnou zdravotní péčí si,
milí pacienti, dojíždějte, nebo si případně
připla te. Místo aby vládnoucí ODS, TOP
09, Piráti a další jednali o více odpovídajících úhradách z veřejného zdravotního
pojištění pro své nemocnice, chystají se
ohrozit zdraví a životy obyvatel královéhradeckého regionu.
KSČM má řešení problémů zdravotnictví nejen pro náš kraj, ale pro celou
Českou republiku. Budu je postupně
představovat.
Soňa MARKOVÁ, kandidátka pro
volby do PS PČR a stínová ministryně zdravotnictví za KSČM

V sobotu 3. července v 10 hodin položíme pietní kytice u památníku v Bohdašíně.
OV KSČM Náchod
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Za dobrou práci...
ø

Dokončení ze str. 2

Mnohem větší podporu potřebují mladé
rodiny s dětmi. Na prvním místě by měla
vzniknout státní bezúročná manželská
půjčka, která by mladým párům usnadnila
vstup do života. Naléhavě dále musíme
řešit otázky bydlení, aby stavby nových
bytů neobohacovaly developery, ale byly
financovány či spolufinancovány městy
a obcemi. Růst podílu města, obcí i krajů
na organizaci a provozování služeb pro
občany by měl znovu stoupnout. S vidinou krátkodobých zisků jsme prodali
nebo pronajali celou městskou infrastrukturu – vodovody a kanalizace, svoz
odpadu, tepelné hospodářství, obecné
pozemky pro soukromého provozovatele
parkování.
Změna je možná a požadavky oprávněné. Změňme to!
Taána LANKAŠOVÁ

PODPORA POCTIVÉ

PRÁCE,

VYŠŠÍ ZDANĚNÍ BOHATÝCH

Jak čile se šmelí se socialistickými králíkárnami....

BYDLENÍ JAKO VELKÝ PROBLÉM
ø bydlení prostřednictvím obcí,
státního příspěvku a podporou družstevní výstavby, budou opět lidé nuceni
žít v různých provizorních prostorách,
ve sklepích, chatrčích a snad se
nastěhují i do příbytků vytesaných do
skal.
V současné době prudce stoupají
ceny všech komodit, hlavně stavebního
materiálu, a tím se nová výstavba
značně zdraží a stane se ještě nedostupnější. Dopady nastávající ekonomické i ekologické krize opět dopadnou
nejvíce na ty příjmově nejslabší.
Chceme-li dostupnost bydlení pro
široké vrstvy občanů, podporujme politiku KSČM.
Věra ŽIŽKOVÁ
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Další experiment ve vzdělávání našich dětí!
Nejprve jsem si myslela, že mě šálí
sluch, když z televizní obrazovky v neděli 13. 6. zazněla informace o navrhované možnosti i v dalších letech využívat
v základních a středních školách distanční formu vzdělávání – jakési „hybridní vzdělávání“.
Většinu života jsem učila na základní
škole a neumím si představit, že děti
nebudou chodit každý den do školy,
nebudou potkávat své spolužáky, nebudou
v přímém kontaktu s učiteli, nebudou
nuceny dodržovat nějaký životní řád,
ráno nebudou muset vstát a jít do školy,
jen zapnou počítač... Kde se naučí
týmové práci, kde se naučí vystupovat
před ostatními, kde bude kultivována
jejich mluva, kde bude probíhat socializace, kdo bude děti hlídat v době práce
rodičů...?
Poslední rok jsme si distanční formy
vzdělávání užili dost a dost (i já jsem
touto formou děti vzdělávala) a pro
většinu dětí, jejich rodičů i učitelů to přineslo spíše problémy, stres, únavu,
spoustu času, obtížnější zvládání učiva.

5P – PÉČE O DĚTI A JEJICH
VZDĚLÁVÁNÍ

5priorit.cz

Dětem chyběli
spolužáci, chyběl živý kontakt,
mnohé přestaly
mít
potřebu
pohybu, narostl
počet dětí s obezitou a psychickými problémy.
Z počítačů byly
unaveny, a to
nemluvím o informacích ne vždy pravdivých, které
internet poskytuje.
Televize informovala o jakémsi projektu, který vyzkouší navrhovanou možnost
vzdělávání formou střídání prezenční
a distanční výuky. K čemu však takový
experiment může vést a kdy začne
převládat počítač nad vzděláváním ve
školní budově, v kruhu spolužáků? Kdy
se stanou naši potomci skutečnými
vazaly počítačů, internetu a možná
i snadno ovladatelnou a manipulovatelnou generací?
S takovou cestou vývoje
našeho školství nesouhlasím!
Táňa ŠORMOVÁ,
kandidátka do PS

Hejble na hradecké magistrátní radnici
Hradeckou radnicí otřásá politická
krize již od listopadu loňského roku.
Vládnoucí koalice se rozpadla poté, co
od smlouvy s ANO odstoupili zástupci
Změny a Zelených, na jaře i ODS. Od té
doby nemá Hradec Králové kompetentní vedení. Všechna dosavadní vyjednávání skončila neúspěchem. Zástupci ODS přišli s návrhem na vytvoření široké pětikoalice, která by
město dovedla do řádných voleb.
Tvořit by ji měla Občanská demokratická strana, Hradecký demokratický klub,
Piráti, Koalice pro Hradec a uskupení
Změna a Zelení. ODS přitom spolupráci
se Zelenými dlouho odmítala.
Dlouholetý zastupitel KSČM Lubomír
Štěpán, kandidát do PS, řekl jistému
webu: „Je reálné, aby současné vedení
města vládlo až do voleb na podzim
2022. Je to pravděpodobně jediné reálně možné řešení. Zároveň je nutné, aby
zástupci obou politických subjektů (ANO
a ODS) začali opět spolu rozumně
a otevřeně komunikovat a podporovat se
navzájem. Je nezbytně nutné, aby někteří jedinci přestali politikařit a začali
všichni táhnout za jeden provaz.
V současné situaci není možné, aby
například na funkci jednoho náměstka
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primátora každá
strana navrhovala jinou osobu.
To nemá řešení.
I menšinová vláda dokáže dobře
řídit město velikosti Hradce Králové. Je ale
potřeba naslouchat všem zastupitelům a hledat kompromisní řešení, které nalezne podporu
většiny. A o případné úspěchy se umět
podělit se všemi, kteří se o to zasloužili.
Mluvit o tom, že část opozice by měla
přestat s předvolební kampaní a měla
by se věnovat tomu, co je pro město
potřebné a prospěšné, je asi zbytečné.
O tom se je přesvědčit nepodaří. Mělo
by se skončit s osobními útoky a začít
alespoň trochu spolupracovat.
V hradeckém zastupitelstvu má Hnutí
ANO jako vítěz voleb 11 mandátů. ODS
má pět zastupitelů a Změna pro Hradec
a Zelení tři křesla. HDK má sedm
mandátů, Piráti pět, Koalice pro Hradec
tři zastupitele a KSČM také tři.
Poslední informace: primátor dr. Hrabálek (ODS) rezignoval.
(vha)

MOMENTKY
z jednání krajského zastupitelstva
l Krajský zastupitel Aleš Dohnal
(piráti) – měl dopravní nehodu s alkoholem, sice malým, ale přece. Rezignuje
z předsedy dopravního výboru. Nejhorší
bylo, že něco nerespektoval a ne, že jel
pod vlivem alkoholu, komentovali zastupitelé a ptali se, zda rezignuje i ze zastupitelstva města Hradec Králové. Jeho
spolustraníci o nehodě nic nevěděli.
l Kh kraj přijal úvěr u ČS 1,2 miliardy
korun, zejména na dostavbu nemocnic
a rozvoj zóny Solnice-Kvasiny, provozní
náklady jsou schopni pokrývat (kraj je
v investicích nejlepší v ČR – 2x více investuje než ostatní.) Jak přiznal náměstek hejtmana Z. Fink – problém s financováním nemocnic se táhne od 90. let,
kdy se zprivatizovaly lukrativní části nemocnic (retgeny, mamograf, laboratoře),
v rychnovské nem. se má stavět helioport.
l Náměstek P. Bělobrádek: kraj
Vysočina odmítá výjimku pro el. Opatovice
z emisních limitů. Bělobrádek NESOUHLASÍ S VÝJIMKOU, požaduje zohlednit
všechny dopady nesouhlasu s výjimkou
a uzavřením elektrárny.
l Byl přijat Akční plán vzděláváni za 8
mil. – spolupodíl kraje je jen 400 tisíc.
Byla podpořena výstavba sportovní haly
v Nové Pace za 95 milionů.
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
jednalo 21. června 2021.
(vha)

www Jednal KV KSČM
Na červnovém jednání KhKV projednával především stav příprav voleb do PS
PČR. Jednotlivé okresní výbory připravují akce pro veřejnost.
Ještě v červnovém termínu by se sešli
voliči s kandidáty KSČM Královéhradeckého kraje 26. 6. v Sekeřicích na
Jičínsku. Dále 3. července od 10 h. na
pietním aktu v Bohdašíně a na 28. srpen
se chystá mezinárodní setkání s antifašisty
Německa i Polska na Pomezních Boudách
s následným výstupem zdatných účastníků na Sněžku s poslancem Zdeňkem
Ondráčkem. (Tu samou sobotu startuje
ostrá kampaň KSČM na Brněnské
přehradě.) KV připravuje též celostátní
setkání levicových občanů ve Svojšicích
ve spolupráci s KV KSČM Pardubického
kraje, které se bude konat 4. září. Členové KV byli seznámeni i s průběhem
posledního jednání pléna ÚV KSČM.
Po jednání KV se sešli kandidáti a kandidátky za KSČM se Zdeňkem Ondráčkem
na předvolební „školící“ besedu.
(vž)
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PŘEDVOLEBNÍ KULTURNÍ
Těšíme se na kampaň!
Kandidáti do Poslanecké sněmovny z Královéhradeckého
kraje se mohli veřejnosti představit na milé akci, kterou připravil OV KSČM Jičín s předsedou Petrem Typltem a místopředsedou ÚV Václavem Ortem (oba též kandidují) za moderace Věry Beranové. Na akci v zeleném venkovním areálu
obce Sekeřice získali účast předsedy ÚV KSČM a 1. místopředsedy PS PČR Vojtěcha Filipa. Po jeho úvodním projevu
se postupně představili přítomní kandidáti mezi hudebními
vstupy dua OK STYL z Náchoda. Jičínští komunisté zajistili
také občerstvení a pěkné ceny pro vylosované účastníky.

Mírový výstup na Velkou Deštnou
Organizátoři z OV KSČM Rychnov nad Kněžnou připravili
příjemný začátek 30. výstupu na Velkou Deštnou (1115 m n.
m.) – s krásnou rozhlednou a obnovenou útulnou Horské
služby – již tradičním opékáním špekáčků na miniohništi.
Kvůli ohníčku na asfaltovém parkovišti v Luisině údolí
absolvovali papírový „souboj“ s ochranáři na 30 stránkách...
O to více první červnovou sobotu se sluníčkem špekáčky
chutnaly.
Veřejnost i kandiádty uvítal předseda OV Rychnov Jan Janeček
právě připomenutím dlouhé tradice tohoto výstupu s mírovou
tématikou. Příležitosti sejít se v přírodě a trochu procvičit fyzičku
využila krajská předsedkyně KSČM Věra Žižková, vedoucí kandidát krajské listiny KSČM poslanec Zdeněk Ondráček, k němu
se přidala zastupitelka města HK Táňa Šormová, místostarosta
Bystrého Josef Lukášek, mj. dobrá duše horské útulny, a dále
Věra Kučerová a Josef Radocha. Všichni krátce promluvili k
důležitosti zachování míru ve světě a především k uchování klidné situace ve střední Evropě a přátelství se slovanskými národy,
které se vyhraňují proti fašismu a novodobému kolonializmu.
Velkým nebezpečím se zdá, podle řečníků, rozeštvávání Slovanů
a nepochopení mládeže toho,
co by bylo, kdyby se opravdu
začalo válčit. Nechápou, že by
stáli především oni, mladí,
v prvních řadách, nebo profesionální armáda by na to nestačila, a že by zcela jistě po své
smrti nebyli inkarnováni tlačítkem počítače.
Odhodlaní účastníci – i pětasedmdesátníci – se pustili do
výstupu s převýšením 250 m,
i když pro Zdeňka Ondráčka
z Krkonoš, to byl „jen“ kopec...
Rychle či pomalu vystoupali na
vrchol k rozhledně, prohlášené
Klubem přátel rozhleden
v roce 2019, hned po postavení, za nejkrásnější, a pak
na její vrcholek, aby se nechali ofouknout větrem z Orlických hor.
Z rozhledny je vidět celý hřeben hor od jihovýchodu po
severozápad, i Masarykova chata na Šerlichu. Veřejnosti se v ten
den sešlo u rozhledny velké množství, stále přicházely a odcházely skupinky pěších i cyklistů. Ženy z LKŽ Hradec Králové měly vlaječky a pěkné medaile od pořadatelů, tak se někteří turisté ptali, co
je to za akci. Po sdělení, že je to akce KSČM, neměli slov... Snad
to své slovo zohlední při volbách.
(vha)
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Na pódiu venkovského společenského areálu uvítal předseda jičínské okresní KSČM s moderátorkou Věrou Beranovou předsedu ÚV
KSČM Vojtěcha Filipa a místopředsedu Václava Orta.
Stávající poslanec Zdeněk
Ondráček, jako jednička kandidátky, stále věren otázkám
bezpečnosti občanů, se zde
ocitl mezi dvěma volebními
akcemi s výstupem na Kralický
Sněžník, kam jej povolal
Pardubický kraj. Ze stavění
pionýrského tábora a úpravy
areálu ve Slatině nad Zdobnicí

dorazila Táňa Šormová, která
by nejraději ze školství odstranila inkluzi a urovnala všechny
stranické půtky,
Josef Lukášek, kdysi člen
Horské služby, v současnosti její
dobrovolník, vzpomněl také na
úděl manželek, které čekají na
své muže záchranáře po jejich
záchranářském výjezdu na akci
ø
v Orlických horách.
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AKCE V OBCI SEKEŘICE NA JIČÍNSKU
ø

Marcela Kováčiková (na snímku níže)
už mnoho let pomáhá seniorům v domově, chce
zlepšit jejich situaci
i finanční ohodnocení této
záslužné činnosti a také
Věra Kučerová pozdravila
účastníky akce.
Z kandidátky KSČM
Josef Lukášek si udržuje stále dobrou
se zde také představili
kondici.
kandidáti z Hořic Karel
Hais za Alianci národních sil a Vladimír Lejsek za hnutí
Bezpečnost, odpovědnost, solidarita.
Akci přijeli ještě podpořit kandidáti Jaroslav Manych, Jiří
Zvára a Mirek Kalivoda, řidič
autobusu, kandidát náhradník
(a přece přijel), samozřejmě
předsedkyně krajské organizace KSČM Věra Žižková
a kolem sto padesáti občanů
nejen z Jičínska. Z bývalé NDR
dorazili také milí hosté z Die
Linke, kteří předali pozdravy
českým přátelům.
Na závěr akce Vojtěch Filip
vyzval voliče, aby se před volbami zeptali sami sebe: „... jaký
je tvůj zájem? Věříš těm lidem,
kteří mají velké plány, ale žel je

Z vystoupení ZDEŇKA ONDRÁČKA
...Kraj mne postavil na kandidátku pro třetí volební období, takže
budu pracovat dál. V Poslanecké sněmovně je nás nyní patnáct,
ale ne všichni se zapřahají do práce tak intenzivně. Někdy je to
obtížné vše stíhat. Úkolů, které na nás nakládají jak předseda
klubu, tak předseda strany Vojtěch Filip, je až dost.
Snažím se být na všech akcích, které se konají a budou konat v
kraji. Bylo by důležitější jít mezi lidi - voliče, mezi včelaře, zahrádkáře, hasiče, nebo třeba do hospody, kde by byl spřátelený histinský a připustil, že bychom tam přišli. Rád bych přijel kamkoliv. Jako
to mám zařízené v jedné restauraci v Novém Bydžově. Mezi chlapy

Návštěvníci i návštěvnice akce využili příležitosti vyptat se Vojtěcha
Filipa na politické události a popovídat si s ním.
nikdy
nerealizovali
a vždy zklamali voliče?
Nebo věříš těm, kteří
nemají žádnou politickou
minulost, a tedy nemohou mít ani budoucnost?
Vždy stran na jedno
použití jsme zažili už
moc.“ Dodal optimisticky,
že se těší na volební
kampaň.
FOTO:
Mirka VOHRALÍKOVÁ
a Alena KAŇKOVÁ

Peter Schömmel s partnerkou
z DieLinke si dokonce zatančili.

je pak možné diskutovat a říci, že je to jinak, než psali v Blesku...
Je třeba vysvětlovat i naše kroky ve sněmovně a jejich dopady.
Například odchod poslanců KSČM ze sálu při vyjadřování
nedůvěry vládě – nyní je pan Babiš docela nespokojený. Uvědomil
si, že nebude mít nepodporu a že stejně pod Zemanem dovládne.
Dovládnout v nedůvěře by mu ani nevadilo, protože by v době, kdy
nemá důvěru, mohl něco ušetřit z dluhu 280 miliard – co nasliboval... Dobrá, řekl si, zastavím zvyšování důchodů, dám jen, co je
podle zákona, zastavím stavdu D35 a D11... a další akce. Když
tedy nemám důvěru, nebudu zvyšovat dluh, protože se mám chovat jako řádný hospodář. Takže, když jej KSČM u vlády nechala,
musí své aktivity a sliby dokončit.
Nyní se snažíme ty kroky ve sněmovně více vysvětlovat, více než
dříve. Takže Vojtěch Filip začal týdenně informovat straníky o tom,
co se v PS děje. Myslím, že to měl dělat už před dvěma lety. Protože
politika je tak složitá, že kdo nesedí v parlamentu, nemůže tušit, proč
my, poslanci, děláme právě takové kroky a neděláme jiné.
Mohu vám sdělit některé informace z bezpečnostní situace. I když
na ěkteré otázky nemohu odpovědět, například v souvislosti s Vrběticemi, protože jsem vázán mlčenlivostí podle zákona. Ale věřím,
že jste tady všichi chytří lidé, takže si domyslíte, jaká je realita a že
jim vše nespolknete...
Jako jediný z KSČM jsem důvěru vládě nedal. To jsem předem
sdělil. Zejména s ohledem na situaci v bezpečnosti republiky a za
tím si stojím. Bezpečnostní otázky tato vláda nezvládá.
(mv)
Úvodní projev Vojtěcha Filipa v Sekeřicích zde:
https://www.youtube.com/watch?v=3-DANrsOh0s
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ŠANCE NA NOVÝ ZAČÁTEK
1. PRÁVO

NA DŮSTOJNÝ žIVOT
„S občany České republiky se nesmí jednat
jako s druhořadými obyvateli EU!“

2. PODPORA POCTIVÉ

PRÁCE,
VYŠŠÍ ZDANĚNÍ BOHATÝCH
„Přidat potřebným, ubrat bohatým!“

3. PODMÍNKY PRO žIVOT
V BEZPEČÍ A MÍRU
„Armáda musí sloužit k obraně země
a pro bezpečí občanů ČR!“

4. PÉČE

O DĚTI A JEJICH VZDĚLÁNÍ
„Děti mají právo na šastné dětství!“

4 408 226
lidí na Zemi musí v tomto roce
zemřít hlady!
Vakcínu proti hladu máme,
jmenuje se JÍDLO!
Funguje nepřímo a nemá vedlejší
účinky. Vyřešme nejprve hlad, a pak
se starejme o virus, který může
přežít 99 % lidí.

www.5priorit.cz

5. PŘÍRODA ZDRAVĚJŠÍ,
žIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ČISTĚJŠÍ
„Kvalitní potraviny a zdravá příroda
musí být samozřejmostí!“

www.kscm.cz

www.sancenanovyzacatek.cz

RY C H N O V S K Á V Ý Z VA
Hledáme mladé následovníky
Vyzýváme mladé iniciativní lidi, kterým není lhostejný další vývoj naší republiky!
Přijte mezi nás, pomozte straně svým elánem, nápady, odvahou a svými
schopnostmi pracovat s moderními technologiemi. Jste to vy, mladí, kdo
má brzy převzít zodpovědnost za rozvoj společnosti. Komunisté potřebují novou krev a novou naději. Myšlenky na sociální spravedlnost, na
život v míru, přátelství a spolupráci mezi národy přece nestárnou
a neumírají.
Nelíbí se vám, co se děje v našem státě, jak se stáváme vazalem USA
a západní Evropy?
Nesouhlasíte s naší účastí v NATO, neakceptujete návrh na zrušení
Benešových dekretů, nechcete válku s Ruskem?
Nepodporujete další oklešování pracovního práva, privatizaci zdravotnictví a školství, ničení přírody a orné půdy?
Pak jste u nás správně. Přihlášky lze podat osobně, elektronicky nebo
i poštou.
Formulář přihlášky ke stažení zde:
https://www.kscm.cz/cs/prihlaska a http://kscmkrhk.cz/pridejte-se-k-nam
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KONTAKTY NA STRANICKÉ
ORGÁNY
KhKV KSČM: Všehrdova 194, 500 02
Hradec Králové 2, http://kscmkrhk.cz
OV KSČM HK: Všehrdova 194, 500 02
Hradec Králové 2, http://www.kscmhk.cz
OV KSČM Jičín: Šafaříkova 244,
506 01 Jičín, http://kscm-jicin.cz
OV KSČM Náchod: Kladská 465,
541 14 Náchod, http://www.kscm-nachod.cz
OV KSČM Trutnov: Šeříková 621,
544 14 Trutnov, http://kscm-trutnov.cz
OV KSČM Rychnov n. Kn.: Svatohavelská
257, 516 00 Rychnov nad Kněžnou
http://www.kscmrk.cz/

w Krajánek O 7/2021

Smutné novobydžovské výročí
V letošním roce v květnu by uplynulo již 70 let od zahájení provozu nové novobydžovské mlékárny, a tak si v krátkosti připomeňme začátky.
S přípravou výstavby bylo započato již v roce
1947, kdy Svaz pro mléko a tuky se rozhodl
postavit v Novém Bydžově novou mlékárnu
jako dvouletkovou stavbu. S tehdejším představenstvem bylo také rozhodnuto postavit
mlékárnu na denní zpracovatelskou kapacitu
80 000 litrů mléka. Stavba byla zahájena
v roce 1948. Projekt vypracoval architekt
Kincl. Stavba probíhala úspěšně a nutno
připomenout, že byla dokončena o osm
měsíců dříve, než určoval plán.
Mlékárna byla uvedena do provozu 1. května
1951. Celkový náklad budovaného komplexu
(byla zde výkrmna a porážka drůbeže, sběr
vajec) činil 70 mil. Kč včetně výstavby 46
sběrem mléka v okolních obcích. Už v roce
1951 byla zahájena, jako první v tehdejší

ROZLOUČENÍ
Dne 4. 6. 2021 nás ve věku nedožitých 90
let opustil soudruh Josef Lukášek st., dlouholetý člen OV KSČM v RK.
Obětavý, dobrý a dobrosrdečný člověk,
který se po válce hned aktivně zapojil do budování nové společnosti. V šedesátých letech pracoval
jako předseda MNV
v Borohrádku, poté
dlouholetý předseda
ONV v Rychnově nad
Kněžnou. Za jeho
působení byla v okrese vybudována rozsáhlá ekonomická
základna, nová sídliště se zázemím, modernizována zdravotnická zařízení atd. Bez jeho
zkušeností se neobešel ani šéf pozdějšího
Okresního úřadu p. Narva; pracoval pro něj
jako poradce. Vychoval dva syny, pět vnoučat, dočkal se šesti pravnoučat. Také pomáhal vietnamské rodině – byl skutečným
dědou pro jejich malého Vítka.
Nezapomeneme na Pepův dobrácký úsměv
a ochotu pomáhat.
OV a ZO KSČM Rychnov n. Kn.

***

Dne 11.června 2021 opustil naše řady ve
věku 82 let soudruh Karel Klug z Opočna.
Dobrý a obětavý člověk, dobrý táta, který
vychoval tři syny. Dlouhá léta působil jako
ředitel mlékárenského učiliště v Opočně,
svým zaměřením jediného v bývalé ČSSR.
Snažil se o jeho rozvoj, ale bohužel zažil i jeho
konec. I pak se dále podílel na výchově
mládeže jako zástupce ředitele zemědělské
školy v Opočně. Pracoval jako poslanec
MěNV, člen MěV KSČ.
Nezapomeneme, budeš nám chybět.
ZO KSČM Opočno
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www SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

TRUTNOVSKO
Mezi červencovými jubilanty s kulatinami
75 let jsou: Zdeněk Tauchman z Dolní Kalné
a Josef Otčenášek ze Dvora Králové,
Vladimír Gašpar, Jana Špetlová a Blanka
Skládalová, všichni z Trutnova. Milan
Kašpar z Trutnova oslaví 70 let.
Soudružkám a soudruhům přeje OV KSČM
Trutnov zdraví a elán do dalších let.

KRÁLOVÉHRADECKO
Vozový park pro svoz mléka v roce 1958.
ČSR výroba sušeného mléka pro dětskou
výživu pod značkou SUNAR. (Několik desítek
let přeskočme, celý článek si přečtěte na
webu www.kscmhk.cz)
V roce 1976 se začal vyrábět koncentrát
syrovátkových bílkovin WPC, který se od
roku 1978 používal pro výživu československých vrcholových sportovců a olympioniků
ve střediscích vrcholového sportu ČSTV.
Největší proměnu však mlékárna v Novém
Bydžově zažila po roce 1989. Nejprve
v počátku roku 1990 bylo zprovozněno dánské zařízení ULTRAFILTRACE na výrobu
sérových bílkovin pro sportovní výživu,
následovaly organizační změny a změny ve
výrobě, závod se zaměřuje na širokou paletu
instantních výrobků určenou všem věkovým
skupinám spotřebitelů, včetně těch nejmenších od prvního týdne života, dále na sportovní výživu, ale také na výrobu krmných
směsí pro hospodářská zvířata. V roce 2005
se mlékárna dostala do platební neschopnosti z důvodů proinvestování a mlékárnu
kupuje ALIMPEX FOOD, a. s., která v té době
již úzce spolupracuje s mlékárnou Alois Miller,
GmbH, v Drážanech. Tato drážanská firma
také převzala převážnou část mléčné produkce od dodavatelů PML, a. s., Nový
Bydžov. A to byl, bohužel, počátek konce
mlékárny Nový Bydžov a 270 zaměstnancům
zbyly pouze vzpomínky.
Jiří Česák,
člen ZO KSČM Nový Bydžov

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
BLAHOPŘÁNÍ
Zdeněk Láska z České Skalice oslaví
7. července v plné
síle devadesátiny.
Zdraví, štěstí, ještě
dlouhá léta mu přejí
manželka a děti.

Šedesátiny oslaví v červenci Jaromír
Žmolík, ZO 33 HK, sedmdesátiny oslaví
Libor Nejedlý, předseda ZO 5 HK a bývalý
zastupitel města, 75 let dosáhl Jiří Hanuš,
předseda ZO 36 HK, 85 let oslaví Stanislava
Višňáková, ZO 48 HK, a Josef Marek, ZO
36 HK. Zasloužené devadesátiny oslaví
Jindřiška Nosková ze Smiřic a Miroslav
Rozum, ZO 91 HK.
Dobré zdraví, pohodu a dost životních sil
přeje OV KSČM Hradec Králové a členové
základních organizací.

NÁCHODSKO
V červenci se dožívá zasloužených 95 let
Jaromír Stejskal z Police nad Metují.
Zasloužených 91 let se dožívá Anastázie
Modrá z Jaroměře. Devadesátiny oslaví
v plné síle Zdeněk Láska z České Skalice.
Terezie Čechová z Nového Města n. M.
oslaví 85 let. Osmdesátku budou mít Josef
Průša a Petr Vogel z Broumova.
OV KSČM Náchod a příslušné ZO KSČM
přejí oslavencům mnoho zdraví, štěstí
a pohodu v dalších letech.

RYCHNOVSKO
Mezi pětasedmdesátníky se letos dostanou: Jaroslav Pfeifer z Kostelecké Lhoty
(ZO Častolovice), Ladislav Hejný z Borohrádku, Ing. Ladislav Sejkora z Třebešova
a František Voda z Albrechtic. Zdeňka
Medková z Trnova oslaví 80 let, Marie
Hájková z Dobrušky dosáhla 85 let
a Božena Lukášková z Rychnova n. Kn. se
dožívá zasloužených 90 let.
Všem pevné zdraví, pohodu do všech následujících dní přeje OV KSČM Rychnov n. Kn.

JIČÍNSKO
Olga Tomášková oslaví 90 let a Miloslav
Taneček 85 let, oba z Hořic v Podkrkonoší.
Lenka Kopysová ze Šárovcovy Lhoty oslaví
45 let.
Stálé zdraví a pohodu s kapkou štěstíčka
přeje OV KSČM Jičín.

* kscmhk.cz * kscm-Nachod.cz * facebook.com/kscmjc/
* kscm-Trutnov.cz * kscmrk.cz * kscmkrhk.cz
KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje, ročník 22, č. 7, vyšlo v červenci 2021 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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Lída Brokešová (2018)

POZDNÍ LÍTOST
Každý z nás už zapomněl
na strašné hrůzy války,
jak jsme všichni volali
po Sovětech z dálky.
Trumanovská doktrína,
její plán dravý
očkovat i náš stát
zpustlými mravy.
Dnes slyšíme nadávky
zde na tu řeč ruskou,
lepší je být Západu
jen lacinou služkou.
Povedlo se Americe
její vlajka vztyčená
na triku je každého blbce.
Je dnes pozdě zvonit klíčem.
Sami jsme si plivli na vše,
na vše, co bylo hodnotou,
zadlužené generace
půjdou jednou žebrotou.
Pozdní lítost nepomůže,
nebyli jsme dosti bdělí
ptát se te, kdo za vše může,
vždy dnes máme, co jsme chtěli.

www POZVÁNKY

SNADNÉ DOBROTY

Pro 2 osoby:
l

l 150 g okurky l 100 g papriky
lahůdková cibulka l olivový olej l vinný ocet.

l

150 g rajčat

Šopák: l 150 g balkánského sýra
Řecký: l 150 g sýru feta (nebo balkán)
l oregáno a máta

l

60 g zelených oliv

S ořechy: l 150 g sýru Niva l 60 g sekaných jader vlašských ořechů
stroužek utřeného česneku l provensálské koření
Okurky, rajčata a papriku nakrájejte na kostky, cibulku nasekejte. Olej a ocet rozšlehejte. Pak podle toho, co máte v ledničce, připravte jeden ze salátů. Sýr nakrájejte na kostky,
přidejte vyhlédnutou variantu dalších ingrediencí, promíchjte
se zeleninou a zálivkou. Nechte v chladu odležet a podávejte
s pečivem, nejlépe celozrnným..

l

Vařila Taána LANKAŠOVÁ
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Pomezní Boudy
28. srpna
od 10 hodin za mezinárodní účasti, výstup
na Sněžku se Zdeňkem Ondráčkem
Svojšice
4. září
od 10 do 16 h., mítinka a kulturní program,
diskusní stan
Choustníkovo Hradiště 11. září
od 10 h. pietní akt u hromadného hrobu
umučených vězňů z konc. tábora
Lipiny
11. září
od 10 h. grilování kuřat. Čas začátku
bude možná posunut.

Letní saláty
w Krajánek O 7/2021

