Vítězslav Nezval
ZPĚV MÍRU
Aby byl člověk dlouho živ,
aby měl pastýř hojnost mléka
a rybám nevytekla řeka
v mé vesničce a kdekoliv,
zpívám zpěv míru. ...
Zpívám zpěv míru. Jich je pár
a nás jsou na stamiliony.
Rozhlaholte se, pražské zvony,
mír není kořist ani dar,
zpívám zpěv míru.
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1. MÁJ
SVÁTEK PRÁCE, LÁSKY A MÍRU
Jako malá holka jsem mívala na prvního
máje v rukou mávátko, na jehož vrcholku
rozpínala křídla holubička míru. Pak se pro
nás stal mír trochu samozřejmostí a holubičky z prvomájových průvodů vymizely.
Vymizely ovšem i průvody. Průvody mi
nechybějí, ale holubičky míru a mír samotný chybí. A moc.
V kalendáři je první květnový den stále ještě
označen jako svátek práce. Doufejme, že nám
vydrží i jako státní svátek a naše vskutku
„národu oddaná“ vláda se nenechá inspirovat
svým bratrem za velkou louží a nepřesune
svátek práce na 1. září. Snad u nás nebudou
vzpomínky na dělnickou solidaritu v boji za
lepší pracovní a životní podmínky tolik obávané, aby nám 1. máj zmizel z kalendářů.
Práce, nikoli ta otrocká a ubíjející jednotvárností úkonů, si svůj svátek zaslouží.
I když pro nezaměstnaného je i taková práce
východiskem. V dnes už starodávné Písni
práce se o ní hovoří jako o matce pokroku.
A právem, nebo nebýt práce, ještě bychom
lezli po stromech. Právě práce způsobila vznik
unikátního tvora jako je člověk, tvora schopného přetvářet a žel i ničit své životní prost-

ředí. Především tvořivá práce způsobuje
výrazný rozvoj bytostných sil člověka.
Základní podmínkou lidské práce, která obohacuje pracující a nejen vlastníky výrobních
prostředků, kteří tvůrčí práci měří jen dosaženým
ziskem, je mír. Četla jsem nedávno úvahu o blahodárnosti válečného konfliktu na rozvoj vědy
a techniky. Válka je blahodárná, ovšem jen
pro zbrojní průmysl a jeho výzkumnou základnu. Ten mír nepotřebuje, protože by jeho
nové, zdokonalené a smrtonosnější výrobky
nikdo nechtěl. Proto od konce II. světové války
bylo rozpoutáno množství lokálních válečných
konfliktů, aby se zbraně lépe prodávaly.
Ve střední a západní Evropě jsme takový
konflikt nezažili, ale jihovýchod ano. Bývalá
Jugoslávie obohatila náš slovník o „humanitární bombardování“ a čím jej obohatí válka na
Ukrajině lze jen odhadovat. Humanitární bombardování to nebude, leda by se k ostřelování
Doněcka a Luhanska přiznala ukrajinská
vláda. Proto jsme proti jakékoliv válce,
chceme pro sebe a své blízké a vlastně pro
všechny lidi na celém světě mír.
Pokračování na str. 2
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Po desetiletí jsme plynofikovali
celou republiku. Propaganda nám
tvrdila, jak je to ekologičtější topit
plynem než uhlím. Na plyn přešlo
i mnoho tepláren zásobujících
velká sídliště, ale i výrobní závody.
Nyní všechno toto úsilí přijde
vniveč, nebo politici rozhodnou, že
již nebudeme moci odebírat plyn
z Ruska, který je pro nás rozhodující. Vláda vydá naše občany do
rukou energetických spekulantů.
Předseda vlády tvrdí, že máme
zásob na měsíc, ale ty nejsou
naše. Proč jsou naše zásobníky na
plyn v rukách zahraničních firem?
Proč mohou Němci kupovat plyn
za 7 Kč, Srbové za 6 Kč? Maaři
mají dlouhodobý kontrakt za
výhodnou cenu. My nakupujeme
za 90 Kč. Proč vyrábíme elektřinu
za pár haléřů (asi 15 až 25 hal. za
kWh) a kupujeme ji na burze
několikanásobně dráž?
Vláda by se měla starat hlavně
o své občany a jejich problémy.
Tím, že budeme dělat velkorysá gesta
si ani nezatopíme, ani neuvaříme
a skončíme v hladu a bídě. Vysoké ceny energií nepostihnou jen
domácnosti, ale hlavně průmysl
i zemědělství. Vše se skokově
zdražuje, inflace dosahuje dvojciferných čísel a není jí konec.
Po vládě chceme, aby zavedla
regulace cen, odstoupila od spekulativního nakupování energií,
uzavřela dlouhodobé kontrakty na
ceny energií.
Zachraňme naše občany, ale
i podnikatele před energetickou
bídou, ale i bídou celkovou. Energie nejsou luxus. Nenechme
globalisty řešit jejich problémy na
účet zbytku světa.
Věra ŽIŽKOVÁ

Komunisté Královéhradeckého kraje
v boji za svobodu
I když od květnových dnů 1945 uplynulo neuvěřitelných 77 let, nelze zapomenout na hrdiny tehdejší ilegální komunistické strany a dalších vlasteneckých
odbojových skupin. V průběhu války došlo ke spolupráci prakticky všech statečných vlastenců spojených v Ústředním vedení odboje domácího (tzv.
ÚVODU). Ani nejzavilejší (či překabátěný) historik nemůže popřít, že komunistické struktury byly na protifašistickou rezistenci dobře připraveny. Po celou
dobu si zachovaly kontinuitu a vycházelo Rudé právo. Počínaje poslankyní
Karlou Pfeiferovou na podzim 1938 a konče mladými hrdiny Předvoje v jarních
měsících roku 1945.
Intenzitě komunistického odboje odpovídaly i ztráty. Soupeř neměl slitování –
proti českému odboji nasadili Němci
zkušené úředníky gestapa z německého
Kielu. Služebny v Hradci Králové, Jičíně,
Trutnově, Pardubicích a Lanškrouně
„zaměstnávaly“ na 200 gestapáků –
připomeňme znovu nejen zkušených, ale
i velmi surových. Doplňovali je i sudetští
Němci. Neznám jediný příklad „hodného“
úředníka z řad gestapa. Rozsah jejich
činnosti byl ohromný – tisíce odbojářů
poslali na smrt a do koncentráků.
Připomeňme si i Ležáky.
Také mnoho příslušníků zahraničních
armád pocházelo z našeho kraje,
připomeňme např. Hrdinu ČSSR armádního generála Karla Klapálka, který se
narodil v Novém Městě nad Metují.
Bylo by velmi spravedlivé vyjmenovat
všechny komunisty, jejich spolupracovníky a rodinné příslušníky, kteří v boji
s nacismem za 2. světové války padli.

Statečná Anežka Malá (1910-1942), spojka
II. ilegálního vedení KSČ, pocházela ze
Smiřic. Po brutálním mučení na královéhradecké služebně gestapa byla popravena
v Berlíně 24. listopadu1942.
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Bylo jich 311. Z toho
88 popraveno, deset
padlo v boji se zbraní
v ruce a další byli
umučení v koncentrácích.
Připomeňme alespoň statečného vojáka revoluce Miloše
Krásného
(1909
–1942) z Libáně.
Pevnou a nezlomnou
Annu
Vikovou
Jaroslav Štrait
(1902–1942) z Jičína, spolupracovnici II. a III. Ilegálního
vedení KSČ Annu Mlejnkovou
(1915–1944), redaktorku. Nelze zapomenout na Anežku Malou ze Smiřic,
spolupracovnici II. ilegálního vedení
KSČ. Skončila pod sekerou v BerlíněPlotzensee. Tajemníky krajského ilegálního vedení Ludvíka Tvardka, Františka
Taussiga, Karla Térera, Stanislava
Brunclíka, Františka Štíbra, Marka
Kočího, Josefu Fajmonovou a Josefa
Pilaře. Nikdo z nich se květnového
povstání českého lidu a vítání Rudé
armády nedožil. Stojí za zaznamenání
i partyzánské hnutí v našem kraji. Čestné
místo patří brigádě M. J. Husa a oddílům
Pěst a Chan.
Nejen velký časový odstup, ale především deformace v posledních letech se
snaží úlohu komunistů negovat. Připomeňme památník ve Velichovkách,
který je věnován americké armádě. Šlo
o vojenskou misi za zády Spojenců. „Vyslanci“ jednali se štábem skupiny armád
„Střed“ maršála F. Schörnera. Stejně tak
je trestuhodné bourání památníků
a zneuctění hrobů.
Již 3. května 1945 vypuklo protifašistické povstání v obci Chuchelna pod
Kozákovem – první ve Střední Evropě.
Žulový monolit zničili 24. 9. 1991 dva
místní vandalové L. a M. Nechtěl bych být
v jejich kůži. Povstání je ale zaznamenáno v desátém svazku Dějin světa
na str. 463. A kde je konec místních
vandalů?
Jaroslav ŠTRAIT

SVÁTEK PRÁCE, LÁSKY
A MÍRU
ø

Dokončení ze str. 1

První májový den je, Valentýnovi
a komerci navzdory, stále ještě vnímán
i jako svátek lásky, kdy polibek pod
rozkvetlým stromem zajišuje ženám
a dívkám, aby do roka a do dne neuschly.
Zelená a rozkvetlá příroda svádí k poetice
milostných vyznání, protože v tento den
i prosté „mám tě rád“ zní jako báseň.
I láska má své základní podmínky – a tou
hlavní je, stejně jako v případě práce, mír.
Vrame na naše májová setkání holubičky míru. Připomeňme si slova českého
básníka „Mír není kořist ani dar“.
A Zpěv míru zní v našich srdcích nejen
v tento májový svátek.
Taana LANKAŠOVÁ

PÍSEŇ PRÁCE
Hudba: Josef Scheu
Text: Josef Zapf
Překlad: František Hlaváček
Ó, zazni písni vznešená,
o práci, která vrozena
přírodou lidstvu jest.
Vše, čeho člověk užívá,
z šlechetné práce vyplývá.
Bu práci čest,
bu práci čest.
Ta práce, matka pokroku
a s ní armáda otroků
jde hájit svoji čest
Zásada naše na světě
po šastném boji rozkvete.
Bu práci čest,
bu práci čest.
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KSČM odmítá cizí vojenské základny na našem území!
KSČM co nejrozhodněji odsuzuje skandální výroky členů pravicové vlády
Petra Fialy o možném umístění cizích vojenských základen na našem
území. Ministryně Jana Černochová otevřeně avizovala jednání o zřízení
americké vojenské základny, které chce zahájit při své plánované návštěvě
USA. Ministr Marian Jurečka pak dokonce prohlásil, že „střední a středovýchodní část republiky by si něco takového zasloužila, řekněme Přerov, Mošnov, to jsou
lokality, které by si něco takového zasloužily.“ Snahy o prosazení cizí vojenské
přítomnosti na území České republiky vyvolaly okamžitou negativní odezvu nejen
od KSČM, ale i od dalších mírových a protiválečných sil.
....
Komunisté zásadně nesouhlasí s jakoukoliv cizí vojenskou přítomností na
území České republiky. Stejně jako v minulosti jsme společně s dalšími mírovými a protiválečnými silami odhodláni udělat vše proto, aby v naší republice nebyla žádná vojenská základna USA. Rozhodně protestujeme proti snahám vybudovat a provozovat vojenskou základnu USA na území České republiky a je to
v Mošnově, Přerově či kdekoliv jinde. Takový krok by znamenal přímé ohrožení
občanů České republiky a nebezpečí ještě intenzivnějšího zatažení naší země do
dalších kol zbrojení, například i na úkor řešení současného drastického
zdražování a s ním spojeného nárůstu chudoby stále větší části obyvatel.
Vyzýváme všechny politické strany, hnutí, spolky i jednotlivce, kteří nesouhlasí
s umístěním vojenské základny USA či jiné formy přítomností cizích vojsk, aby se
přidali k naší výzvě a chystaným akcím. KSČM již v tuto chvíli iniciovala petici
proti přítomnosti cizích vojsk na území České republiky, ke které je možné se
připojit. Jen naše jednota a jednoznačné vyjádření občanského postoje mohou
odradit současnou vládu od tohoto kroku, který by znamenal zásadní ránu nejen
pro suverenitu naší země.
VV ÚV KSČM
Petici proti umístění vojenských základen na území ČR dostanete na okresních
výborech KSČM. Dejte ji, prosím, podepsat každému, komu tato nehoráznost chystaná
vládou není lhostejná. Petice ke stažení:
https://www.kscm.cz/sites/default/files/petice_proti_pritomnosti_cizich_vojsk_na_uzemi_ceske_republiky.pdf

Psychiatrickou péči budeme potřebovat stále více
Moderní doba sebou nese stále větší tlak na psychiku a své „ovoce“ nese
i jednoduchý přístup k legálním i nelegálním návykovým látkám. Od roku 2013
se hovoří o nutnosti reformy psychiatrie. Tehdejší ministr zdravotnictví Heger
za TOP 09 chtěl v rámci reformy nejen posilovat komunitní péči, ale především
rušit lůžková zařízení. Nakonec se mu podařilo pouze přejmenovat psychiatrické léčebny na nemocnice. Odborná veřejnost, včetně KSČM, tehdy
důrazně upozorňovala na to, že překotné rušení lůžkové psychiatrické péče
může vést k navyšování kriminality a bezdomovectví pacientů, kteří nebudou
mít zajištěnou ambulantní péči a sociální bydlení.
Nyní již máme vybudováno 30 Center
duševního zdraví v krajích, ale stále chybí
odborníci. Není vyjasněno ani pokračování financování poté, co dojdou evropské
peníze. Za Babiše vznikla příslušná Rada
vlády, kterou chce současný ministr Válek
za TOP 09 nyní zrušit. O potřebném
zákonu o duševním zdraví, který odborníci považují za nezbytný, však stále není
ani vidu ani slechu. Přitom nějaké duševní
onemocnění za rok prodělá čtvrtina až
třetina Čechů a Češek. Podle odhadů tak
ročně přichází ČR asi o 19 mld. korun, což
jsou výdaje na léčbu, ušlou mzdu a pokles
produktivity.
Za poslední roky vzrostl podíl invalidních
důchodců kvůli duševnímu onemocnění
z 15 na 20 procent! Zvláš zoufalé je to, že
se do alarmující krize dostala péče o du-
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ševní zdraví dětí. V některých regionech je
téměř nedostupná. Situace se neustále
zhoršuje i v důsledku pandemie covid-19.
Stoupl počet sebevražedných myšlenek,
došlo k rozvoji depresivních a úzkostných
poruch, poruch příjmu potravy, poruch
spojených se sociálním odloučením
i prohloubením problémů s psychickým
a fyzickým násilím. O několik set narostl
výjezd záchranných služeb kvůli sebepoškozování. Dětských psychologů a psychiatrů je katastrofální nedostatek. Dítě je
přijímáno na lůžko k psychiatrické péči
prakticky až v momentě, kdy se pokusí
o sebevraždu. Na vyšetření se čeká týdny
nebo dokonce měsíce a rodiče s dětmi
musí často za péčí daleko dojíždět. Česká
republika dlouhodobě zaostává za srovnatelnými zeměmi. Zatímco na 100 tisíc

dětských pacientů
připadá u nás 6 psychiatrů, ve Finsku to
je 36, v Itálii 20
a v Belgii 11. Podobná situace je
i u klinických psychologů. O problému s nedostatkem odborníků se ví mnoho let, ale žádná z dosavadních vlád pro změnu k lepšímu prakticky nic neudělala.
Obor dětské psychiatrie je velmi náročný,
klade vyšší nároky na vzdělávání i po
atestaci a je oproti ostatním lékařským
oborům výrazně finančně podhodnocen.
Center duševního zdraví by bylo třeba
130, protože mají za cíl udržet pacienta
mimo léčebnu v jeho sociálním prostředí
a podporovat ho, aby zde fungoval. Jedno
centrum na kraj, jak nyní tvrdí nekompetentní ministr Válek, skutečně nestačí.
Naopak nezbytné je nastavit jasné financování na pomezí zdravotních a sociálních
služeb. O tom se dvacet let jen mluví.
Okamžitě je nutné pracovat na změně
systému vzdělávání a dát větší kompetence praktickým lékařům.
Soňa MARKOVÁ
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AKCESCHOPNOST MUSÍME UDRŽET
Do Hradce Králové se 9. dubna sjeli delegáti a hosté z pěti okresů na krajskou
konferenci KSČM Královéhradeckého kraje. Za významné účasti předsedkyně
ÚV KSČM Kateřiny Konečné zhodnotili práci krajského výboru KSČM, projednali Stanovisko k programovému směřování, připomínky ke Stanovám pro
XI. sjezd KSČM a zabývali se i podzimními komunálními volbami.
volby, i když bude
sestavování kandidátek obtížné. Ve
volební kampani pomohou akce s dlouhou tradicí, například
pietní akt v Odolově,
Mírový výstup na
Velkou Deštnou, setkání na Pomezních
Boudách a podzimní
Setkání
občanů
letos v Sekeřicích.
Poděkovala delegátům i všem členům za práci a přála
Kateřina Konečná, předsedkyně ÚV KSČM při vystoupení.
si
udržet
akceVe zprávě krajské organizace zhod- schopnost a dobré vztahy mezi členy
notila předsedkyně Věra Žižková vni- i okresy.
trostranické problémy a stanovila hlavní
Očekávané bylo vystoupení předsedúkoly v kraji. Věnovala se i mezinárodní kyně ÚV KSČM Kateřiny Konečné. Ta
situaci, kdy odsoudila konflikt na se věnovala závažným otázkám práce
východě Evropy jako důsledek boje ústředního výboru. Zdůvodnila úsporné
mocností o sféry vlivu a suroviny. kroky, mezi něž, bohužel, patří i převeNastolené sankce ovlivňují též sociální dení deníku Haló noviny na týdeník.
postavení občanů v Evropě. Proti První číslo týdeníku bude distribuováno
klesání životní úrovně občanů v ČR do všech okresů k 1. máji. ÚV pracuje
sice KSČM protestuje, avšak bez na sjezdových materiálech a je připramožnosti lépe zasáhnout, když chybí
místa v PS. Věnovala se příčinám
neúspěchu volebních kampaní. „Dvojí
porážka ve volbách nás nesmí odradit
od další práce,“ konstatovala předsedkyně. Strana se chystá na podzimní

NEDÁVEJME PŘEDNOST DEVELOPERŮM
A je zde opět jaro. Přibývá světla, tepla,
příroda se probouzí. S tím vším souvisí
nejkrásnější měsíc roku – jarní květen.
Někdy mám však pocit, jakoby lidé do
přírody nepatřili. Místo radosti jsou před
námi velké a netušené starosti – a to ze
všech stran, včetně hrůzy zbraní.
Letošní rok budou opět volby do městských a obecních zastupitelstev. Opět
budou vznikat různá, často účelová uskupení, občanům budou slibovány „hory,
doly“. Aby jako vždy na své sliby po volbách zapomněli a vytvořili neuvěřitelné
koalice. A brzy se rozhádají. Vím, o čem
mluvím. Mnoho let jsem pracoval jako
zastupitel města Hradec Králové. Řídil
jsem se zásadou, že pracuji pro občany
města, pro jejich potřeby i zdravý život.
Majetek obce je nutné chránit. Nedílnou
součástí jsou i funkční služby, např. MHD,
starost o odpady, úklidy, ale také o zák-
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ladní školy či kulturu. Vnímám, že město
je živý organizmus, který se musí řádně
spravovat, udržovat a rozvíjet.
Snad už skončila doba nesmyslných
záborů orné půdy pro stavby dalších
a dalších obchodních center na okrajích
měst. Přitom přirozeným stavem by měla
být přestavba vnitřních nevyužitých či
opuštěných areálů, často v havarijním
stavu. A také návrat života do center
měst, s klidnými a zelenými ulicemi, s četnými obchody dosažitelnými z bydliště
pěšky.
Občané za mnou chodí s mnoha svými
starostmi. Lze říci, že hlavně s obavami
plynoucími z často hrubého a neseriózního jednání velkých investorů a developerů. Ti často protlačují své projekty
bez odpovědnosti za jejich dopady na
strukturu města či lokální zástavbu. To
nechávají tiše na městě či obci, kterým to

vena kampaň proti chudobě, která nyní
ohrožuje až 40 % obyvatel, a dokončuje se grafika pro komunální volby. Předsedkyně oceňuje každého, kdo se na
kandidátkách objeví. Požádala členy
strany o podpisy pro občanského prezidentského kandidáta s podporou KSČM
J. Skálu. Poděkovala všem, že „se
KSČM nevzdali“.
Mezi delegáty zasedli také bývalá
poslankyně Soňa Marková a mnozí úspěšní zastupitelé – Lubomír Štěpán za
Hradec Králové, místostarosta Bystrého
Josef Lukášek, Jiří Zvára z České
Skalice a radní z Kopidlna Jiří Machula.
V diskusi se delegáti věnovali zejména
vnitrostranickým problémům, upozornili
na nutnost změny organizační struktury
strany, i s výhradou ke snížení počtu
členů ÚV, na potřebu kontroly hospodaření, na význam práce s mladými
členy, na problematiku publikování na
sociálních sítích, a také na důležitost
fungování komisí místní samosprávy.
Delegáti zvolili členy krajského výboru
a komisí a potvrdili v čele organizace
Věru Žižkovou, která se stala též členkou Výkonného výboru ÚV KSČM. Přijali doporučení ke změnám ve
stanovách. O stěžejní úkoly doplnili
Stanovisko k Programovému směřování strany, z nějž vyjímáme: chceme
udržet akceschopnost krajské organizace a okresních výborů, upozorňovat
veřejnost na nutnost potravinové
a energetické soběstačnosti ČR,
udržet dostupné zdravotnictví, školství a sociální služby pro všechny
občany, dostupné bydlení, spravedlivou odměnu za práci a dobré
podmínky pro důstojné stáří a podporovat mírová řešení všech
válečných konfliktů!
(vha)
následně padne „na
hlavu“ – i finančně.
V poslední době
vystupuji na jednáních zastupitelstva
k podobnému záměru – opět jde o stavbu rozsáhlého obchodního centra na
orné půdě (cca 30 ha) na západním okraji Hradce, v Kuklenách. Bez ohledu na
navýšení dopravy přes centrum této
městské části, bez ohledu na zhoršení
životního prostředí a kvality bydlení. Proto
trvám na řádném vypořádání dopadů
stavby na životní prostředí dle platné
legislativy a na splnění podmínek daných
územním plánem.
Přeji všem čtenářům zdraví a ve vašem
rozhodování o hlasech v obecních volbách doporučuji vnímat, co kdo skutečně
dělá, jak jedná či jednal. Ne, co slibuje.
Alois HAVRDA,
zastupitel města Hradec Králové
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KOMUNÁLNÍ POLITIKA NA MALÉM MĚSTĚ
V zastupitelstvu města Týniště nad
Orlicí, které má 17 zastupitelů, pracují tři
zastupitelé za KSČM. Máme zastoupení
ve finačním a kontrolním výboru a komisi pro školství, kulturu a sport.
Během volebního období naši zastupitelé podpořili vyřešení mimoúrovňového
křížení železniční trati a silnice na Opočno. To bylo hlavní téma. Dík rozumné
finanční politice zastupitelstva mohlo
město od počátku roku pracovat s řád-

Týnišské náměstí

ným rozpočtem, na základě úspor z minulých let. Tím se podařilo nezdržovat
investiční akce, ani projektovou přípravu.
Naši zastupitelé dlouhodobě nepodporují
prodej obecních pozemků, ale preferují
dlouhodobý pronájem. Také jsme podpořili rekonstrukci městského parku, budování zeleně ve městě a též vystavbu
cyklostezky z Týniště do Křivic.
MUDr. Jan VANÍK,
zastupitel
***

FOTO – archiv

V Týništi jsem zastupitelem již druhé volební období, a tak mohu
i rekapitulovat. Spolupráce v našem městě
se i přes „politikaření“
některých stran ustálila
na pragmatické rovině,
kdy hlavní je pro zastupitele profit obce
a spokojenost občanů.
Na vzhledu města je to
velmi znát. I v okolních
obcích si toho všímají,

i když někdy s určitým sarkasmem
a závistí! Velké investiční akce jako rekonstrukce náměstí a křižovatky v ulici
Mostecká, rekonstrukce Základní umělecké školy a cyklostezka na Křivice jsou
i úspěchem zastupitelů za KSČM
a doufám, že i občané nás v podzimním
volebním klání podpoří! Kdo jiný než
občané by nám měli vystavit vysvědčení
za naše čtyřleté působení v zastupitelstvu.
Jako lékař musím konstatovat, že
bohužel i v Týništi byly poslední dva roky
poznamenány onemocněním Covid 19
a řada tradičních akcí byla zrušena
a nejvíc se také projevily limity našeho
zdravotního a sociálního systému. Výpadek daný onemocněním lékaře, sestry
či pečovatelky byl velmi nepříjemný jak
pro kolegy lékaře, tak hlavně pro pacienty. Zde podotknu, že patříme mezi města,
která ještě netrpí akutním nedostatkem
lékařů primární péče, i když po odchodu
jedné ze zubních lékařek se zatím nepodařilo nalézt náhradu! Řešení této otázky
ale není v naší moci.
Volte zastupitele, které znáte a kteří pro
obec pracují, ne sliby!
MUDr. Leoš VOBORNÍK,
zastupitel

k řešení nových akcí pro příští volební
období, ale i v delším časovém horizontu.
Jsem také členem komise pro přípravu
Ve volbách do 21 členného zastupitelstva města v Nové Pace v roce 2018
rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka, kde
zvítězili Sportovci pro Novou Paku s 11 mandáty, dále Volba pro město dostajsme vybírali nejlepší řešení z návrhů pěti
la čtyři mandáty a ODS tři mandáty. Zastupitelé těchto tří volebních subjektů
projekčních ateliérů, vznášeli připomínky
se dohodli na vytvoření 18 členné koalice města a na obsazení celé rady.
k jejich úpravám. Přesto, že jsme se po
V opozici skončila ČSSD se dvěma mandáty a KSČM s jedním mandátem. Na
několika schůzkách dopracovali k optiprvní pohled je zřejmé, že opozice může při tomto složení zastupitelstva
málnímu řešení, práce ještě zdaleka
navrhnout a následně schválit cokoliv.
nekončí. Tato studie byla společně s dalšími
čtyřmi jinými invesŽivot v relativně malém městě s 9200
tičními návrhy prezenobyvateli, které má mimo městskou část
tována na jednání
ještě 10 venkovských městských částí
posledního zastus osadními výbory, není jen o politických
pitelstva 11. dubna,
ambicích, ale především o potřebách obkdy jsme měli možčanů. Například akce větších rekonnost vyslechnout řastrukcí a investic nejsou většinou záledu připomínek ze
žitostí jednoho volebního období a je
strany občanů, které
s tím spojeno mnoho práce. Týká se
mohou být pro další
především předprojektové a projektové
práci využity.
přípravy, řešení velmi často složitých
Velkým zklamáním
vlastnických záležitostí, jednáme s dalšípro
občany města
mi zúčastněnými subjekty, například
byla
informace
o pos vlastníky vodovodů a kanalizací, roz- Nová Paka – náměstí.
Archivní snímek V. VANŽURY
zastavení silničního
vodných sítí plynu, elektřiny a telekomunikací, se správci dopravní infrastruktury, cházet z potřeb občanů, kterým jsou zas- obchvatu města po silnici první třídy I/16,
řešíme budoucí dopady na životní tupitelé většinou osobně známi a jsou jim která je hlavním silničním tahem do Krkoznámé i jejich osobní postoje v řešení noš, o němž se mluví více než 50 let. V souprostředí...
Podstatné je i zajištění financování, nejen různých situací. To je také hlavní důvod, časné době je vydáno pravomocné staze zdrojů města, ale i z různých dotačních proč se v řešení a realizaci významných vební povolení a proběhlo výběrové řízení
zdrojů – krajských, národních, EU aj. rozhodnutí nesetkáváme se zásadními
ø
V těchto záležitostech je vždy nutné vy- názorovými rozdíly. Jsme také vstřícní Dokončení na str. 6
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KSČM proti zneužívání válek
k vykořisování pracujících
V ČR dnes hledají práci zhruba desítky tisíc
ukrajinských občanů. Některé z nich doslova
vykořisují jejich zaměstnavatelé, mezi které
patří i ti agenturní. Nabízejí jim nekvalifikovanou práci za směšnou mzdu, za nepřijatelných pracovních podmínek. Tím zásadně ovlivňují a deformují trh práce. Vytvářejí xenofobní prostředí a zhoršují možnosti našich
občanů najít si odpovídající práci za mzdu
umožňující, i v době zdražování, důstojný
život. Nekalé praktiky pracovních agentur,
ale i přímých zaměstnavatelů, cílí pouze na
okamžitý zisk a využívají situace, kdy neprobíhají kontroly ze strany státu.
Za poctivě odvedenou práci musí být odpovídající odměna. Chránit domácí zaměstnance
před snižováním jejich mezd, chudobou a zhoršováním jejich pracovních podmínek znamená
hájit běžence před vykořisováním. Odborové
organizace se právem obávají platového
dumpingu a záměrné destrukce zákoníku
práce. KSČM toto zneužívání dlouhodobě kritizuje a požaduje mimo jiné ukončení novodobého otroctví pod názvem agenturní zaměstnávání! Za této situace musí vláda okamžitě
důsledně kontrolovat činnost parazitů na trhu
práce! Ale nejde jen o zaměstnávání migrantů,
tvrdě je třeba stíhat i podvody se zdravotním
pojištěním pro běžence. Kapitál dnes zneužívá
všechny války a ozbrojené konflikty k drastickému vykořisování pracujících a k jejich oslabení
na trhu práce. Tomuto nátlaku je nezbytné se
postavit. KSČM požaduje: •
l zakázat činnost pracovních agentur,
l tvrdě kontrolovat nelegální zaměstnávání
a dodržování pracovních podmínek,
l zvýšit minimální mzdu na 20 000 Kč
měsíčně (minimální mzdu přiblížit 60 %
tzv. mediánu).
Pro KSČM je prioritou: Za poctivou práci
důstojná mzda, a to bez rozdílů!
VV ÚV KSČM, 23. 4. 2022

Můj první máj – už posedmdesáté
Letos to bude mimo covidu téměř 70 let,
kdy se pravidelně zúčastňuji prvomájových
manifestací. Letos se v Trutnově z rozhodnutí okresního výboru v současné situaci
manifestace konat nebude. Bude pouze
prvomájové setkání v Hankově domě ve
Dvoře Králové, kam přislíbili účast zástupci všech stranických středisek.
Moje první vzpomínka je na rok 1952, to
ještě žili Stalin a Gottwald. Bylo krátce po
válce a nadšení lidí ze získané svobody bylo
obrovské. My čerství pionýři jsme s hrdostí
šli ze Skutíčka, kde jsem bydlel, do nedaleké
Skutče na májovou manifestaci. V roce 1955
jsem nastoupil do HUSPZ č. 1 v Malých
Svatoňovicích na obor horník pro dobývání
uhlí. Následujícího roku jsme jako učňové
v nových šedých hornických uniformách
pochodovali do Úpice na májovou manifestaci. Od roku 1958 jsem se pak vždy
zúčastňoval májových oslav v Žacléři, mimo
roku 1985. Důl Jana Švermy měl na starosti
výzdobu od benzinové pumpy, kolem Červené kolonie až k hotelu Sport, kde bylo
seřadiště. Pokud byl chladný duben, tak
břízky nařezané na haldě jsme dali do vody
do kotelny, kde narašily. Oslav se zúčastňovali především zaměstnanci DJŠ, Texlenu,
Porcelánky, ČSSS, ale i zaměstnanci nemocnice a pak hlavně společenské organizace NF
od Svazarmu přes Baník Žacléř se všemi
jejich oddíly a kroužky. Byla to hrdost zastupovat svoji specializaci. Samozřejmě nechyběly alegorické vozy jednotlivých závodů.
Průvod šel vždy za doprovodu hornické
dechové hudby až na náměstí, kde byla tribuna. Oslav se pravidelně zúčastňovali zástupci vyšších stranických a státních orgánů
a po roce 1968 i zástupci sovětské posádky
z Trutnova.
V roce 1968 jsem byl v lednu zvolen předákem kolektivu rubačů a nepamatuji, že by
někdo odmítl zúčastnit se prvomájových
oslav. A to musím říci, že jsem měl v partě
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Dokončení ze str. 5

na dodavatele se protáhlo z důvodu
odvolání jednoho neúspěšného uchazeče k ÚHOS. To bylo sice zamítnuto, ale
vítězný uchazeč po časové prodlevě,
způsobené odvoláním, odmítl podepsat
smlouvu. Důvodem je extrémně vysoký
nárůst cen stavebního materiálu a prací
za období od veřejné soutěže. To je
v současné době běžný jev u všech
stavebních akcí. Jak bude sitace dále
řešena, zatím není rozhodnuto a je mimo
vliv města.
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V současné době
se také setkávám
s určitým odklonem
zájmu občanů všech
věkových
skupin
o veřejné záležitosti.
Občany zajímají rostoucí ceny prakticky
všeho. Od nich se
odvíjí nejen pokles
životní úrovně, ale i řada dalších nejistot.
Zastupitelstvo města se chová ke svým
občanům vstřícně, aby se v Nové Pace
žilo dobře. Patříme k několika málo

i kluk,y kteří režimu dvakrát nefandili. Byly i doby,
kdy na 1. máje
chumelilo, ale to
nás neodradilo.
Roky utíkaly, až
přišel 30. duben
1985, kdy jsem na
Pražském hradě
od prezidenta Husáka převzal titul
Hrdina socialistické práce. Druhý den jsme
pak na Letenské pláni na tribuně sledovali
prvomájovou manifestaci. Desetitísíce
zúčastněných zdravili zástupce strany
a vlády. Průvod byl pestrobarevný a dlouhý.
Dnes s odstupem času si vzpomínám, jak
naše představitele zdravili umělci. Bylo to od
nich z 90 % hrané a předstírané, jak ukázala
doba po roce 1989.
Po převratu pak oslavy Svátku práce převzal okresní výbor strany v Trutnově. Nejdříve jsme se scházeli u restaurace Na Dvoračce, pak u restaurace Na Nivách a poslední
dobou pak na Krakonošově náměstí. Vždy to
bylo za účasti poslance PČR a krajského
výboru. Jak šel čas, tak ubývalo účastníků,
ale stále nás bylo přes stovku. Mladá generace zblbnuta současnou propagandou zatím
nenašla cestu, jak se sdružovat.
Letos se jako obvykle sejdeme 8. 5. na Odolově u Památníku osvobození. I když jsme to
kvůli covidu poslední dva roky neorganizovali, přesto přišlo během dopoledne přes 200
lidí položit květiny.
Letošní první máj bude podruhé s pozadím
konfliktu v Evropě – nejprve v Jugoslávii a nyní
na Ukrajině. Nesouhlasím s žádnou válkou.
Věřím, že se v krátké době situace vyřeší
mírovou dohodou ke spokojenosti všech.
Hrdina socialistické práce
Jaroslav ONDRÁČEK
městům v ČR, kde občané neplatí za
svoz komunálnho odpadu, občané také
neplatí poplatky za psy, parkování ve
městě je bezplatné a jen na některých
místech je časově omezené, daň z nemovitosti se pohybuje při spodní hranici
koeficientu. Město se nachází v krásné
podkrkonošské krajině a není, mimo
současnou velkou silniční zátěž, negativně ovlivněno průmyslovou ani jinou činností. Snažíme se tedy, aby město bylo
dobrým místem pro život. To bude také
hlavním obsahem volebního programu
pro podzimní komunální volby.
Otakar RUML,
zastupitel Nové Paky
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www SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

JIČÍNSKO
Vladislav Kraus z Valdic a Jaroslav
Kopecký z Jičína oslaví 75 let.
Oběma přeje OV a základní organizace
KSČM stále dobré zdraví, štěstí a pohodu
do dalších let.

KRÁLOVÉHRADECKO
Zástupce Národní rady Klubu českého pohraničí předal za obětavou práci a příkladné
vlastenectví předsedovi OV KSČM v Rychnově n. Kn. Janu Janečkovi medaili Za zásluhy o rozvoj KČP III. stupně. Stalo se tak 25.
března 2022 při příležitosti besedy
s Kateřinou Konečnou.
FOTO – Krajánek

www POZVÁNKY
PRVNÍ MÁJE
Týniště n. O. – v areálu chovatelů, host
Leo Luzar. Hlavní program od 10 h.,
spojeno se stánkovým prodejem
Hradec Králové – Bakovo náměstí
od 10 h., stánek, petice, zastupitelé
Jičín – akce na dvorku budovy OV
Dvůr Králové – májové posezení
od 14 h. v Hankově domě
Náchod – od 14 h. připomenutí
májové tradice v „domečku“
NEZAPOMENEME
8. 5. – Pietní akt Odolov od 10 h.
Pietní květnové akce budou uspořádány po celém kraji na obvyklých místech.
Informace podají příslušné 0V KSČM.

DALŠÍ AKCE
15. 5. (ne) – Zájezd do Terezína, vzpomínková akce, pořádá OV ČSBS, info na
tel.: 604 289 434.
26. 5. (čt) od 16 h. – Kulturní odpoledne
s Kapesní kapelou Kapka a s J. Klapkou,
U Švagerků v HK. Vstupné dobrovolné.
G
4. 6. (so) – Mírový výstup na Velkou
Deštnou z Luisina údolí, sraz v 10 h.
9. 6. (čtvrtek) – pravidelná schůzka LKŽ.

Zájezd do LIDIC
12. 6. (Ne) – do Lidic vezměte děti,
(pra)vnoučata. Odjezd v 7 h. ze stan. J před
hl. nádr. v Hradci Králové. Po piet. aktu
návštěva muzea v Roztokách n. Vlt.
a Levého Hradce. Zájemci, hlaste se na tel:
604 289 434.
25. 6. – Pietní akt Choustníkovo
Hradiště od 10 h.
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Sedmdesátiny oslaví Jarmila Matláková
ZO č. 53 a osmdesátiny Jaroslav Kopecký
ZO č. 81, oba z Hradce Králové.
Všem blahopřeje OV KSČM Hradec Králové
a přeje pěknou oslavu s blízkými, do
dalších let pohodu zdraví a čilost duševní
a fyzickou.
Ženy z LKŽ poblahopřály svým členkám
k 93. narozeninám – v lednu Marii Nejedlé
z Hradce Králové a v březnu Marii Šolínové
ze Stěžer.

NÁCHODSKO
V květnu oslaví sedmdesátiny Václav
Brych, Ivana Korčáková, Miroslav Průša,
všichni z Jaroměře. Jiří Staněk, Jaroslav
Martínek se také dožívají 70 let a Miloš
Herynek oslaví 65 let, všichni z Nového
Města nad Metují.
ZO KSČM jim spolu s OV KSČM Náchod
přejí mnoho zdraví, štěstí a pohody v dalších letech.

RYCHNOVSKO
Karel Záruba z Kostelce n. O. a Milada Hynková z Vamberka se dožívají zasloužených
90 let a Václav Divíšek z Rychnova n. Kn.
92 let. Milan Voškeruša z Rychnova n. Kn.
slaví sedmdesátku. Marie Ondráčková
z Týniště n. O., bývalá předsedkyně OV,
oslaví v plné síle 70 let – děkujeme za její
práci.
Všem přeje OV KSČM mnoho sil, dobré
zdraví a optimismus do dalších let.

TRUTNOVSKO
V dubnu oslavila Jaroslava Mládková
z Trutnova 85. narozeniny. Dodatečně blahopřejeme! Radim Chromý z Vlčic oslaví
v květnu 45 let a Vlastimil Kubíček ze
Dvora Králové n. L. se dožívá devadesátky.
Karel Kaválek z Úpice a Jaroslav Jebavý
z Vrchlabí slaví osmdesátiny. Veronika
Limberská z Radvanic má svěží třicítku.
Jan Krejcar ze Dvora Králové n. L. slaví
sedmdesátiny.
Všem jubilantům přeje OV KSČM Trutnov
jen to nejlepší, dobré zdraví a dost elánu do
dalších dní a let. Děkuje za věrnost.

https://konecna.cz/nasi-vlade-je-normalni-obcan-ukradeny/
KRAJÁNEK – měsíčník z Královéhradeckého kraje, ročník 23, č. 5, vyšlo v květnu 2022 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. Neotištěné
příspěvky, zaslané do Krajánku, budou zveřejněny na webu http://kscmkrhk.cz.

7

NEZAPOMENEME
Na oběti civilistů, partyzánů
a vojáků armád v roce 1945, kteří
zahynuli v boji s fašisty
a při osvobozování území Moravy,
Slezska, Čech i Slovenska
nezapomínáme.
Jako každoročně, tak i letos
v májových dnech budou uctěny
jejich památky a u pomníčků
na mnoha místech
v Královéhradeckém kraji
položeny květiny.

K 77. výročí osvobození od fašismu, jako každoročně, členové spolku Památník
Odolov svolali brigádu na úklid v okolí památníku, který připomíná vstup Rudé armády
na území kraje 9. května 1945. Jednou z armád 1. ukrajinského frontu byl i 117. armádní sbor generálmajora Trubačova, jehož jednotky osvobozovaly oblast Úpicka
a na jejich počest byl vybudován památník v Odolově.
Petr HOJNIC
FOTO – Účastníci akce
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U obce Vysoká n. L. seskočil 3. dubna 1944
z Anglie vyslaný výsadek Barium. Štáb.
kap. Josef Šandera, por. Josef Žižka a por.
Tomáš Býček zapojili následně do odboje
mnoho lidí z našeho kraje. Statečně
vysílali a ukrývali se v mnoha rodinách až
do zrady, kdy byli u Žamberku zatčeni, spolu
s nimi na 150 občanů, kteří jim pomáhali.
Velitele Josefa Šanderu, který se chtěl
zastřelit, ještě v Hradci Králové operovali,
ale nakonec nepřežil. (Viz Krajánek
4/2020). Starosta obce Jiří Horák uspořádal na místním hřbitově pietní akt, na nějž
přišli nejen členové jednoty Československé legionářské, ale také ženy z LKŽ
a členové ČSBS – na foto nahoře.

ZDRAVÉ DOBROTY

Pro 2 osoby: l 200 g rybího filetu (treska, tilápie, mořská štika apod.) l bílá
část pórku l rajče l lžíce sušeného
sýra l lžíce smetany l lžička oleje l
lžička másla l bílý pepř l sůl
Pórek nakrájejte na tenčí kolečka. Filet
rozdělte na dvě porce, osolte, opepřete
a prudce opečte z obou stran na oleji.
Opečenou rybu přendejte do pekáčku,
na pánev přidejte máslo a pórek.
Orestujte, podlijte smetanou a nechte
zakryté podusit. Podušený pórek osolte
a opepřete, rozložte na porce ryby,
navrch posypte sušeným sýrem,
ozdobte plátkem rajčete a zapékejte,
tedy gratinujte, odkryté deset minut.
Podávejte s bramborem.
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Sušený sýr koupíte za přijatelnou cenu
v sáčku a můžete jím vylepšit i jiné
pokrmy.
Vařila
Taána LANKAŠOVÁ

FOTO – Krajánek

Gratinovaná ryba

Na snímku druhá zprava je Věra Nývltová,
pamětnice událostí kolem Baria, která
jako malá Šanderu nezradila, ale otce jí
popravili. Zasadila se o přemístění pomníku Josefa Šandery do Sukových sadů
v Hradci Králové. I zde byla malá připomínka výročí jeho narození 14. 3. 1912.
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